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Hagyományosan a Gödöllői Városi 
Fúvószenekar térzenéjével kez-
dődött a 175. évvel ezelőtti ese-

mények tiszteletére rendezett ünnepi 
program. A megemlékezésen dr. Gémesi 

A rossz idő ellenére több 
százan gyűltek össze váro-
sunk főterén, majd a Petőfi-
szobornál, hogy méltóképp 
emlékezzenek meg hazánk 
1848. március 15-ei forra-
dalmának kitöréséről, és a 
későbbi szabadságharcáról.

1848 Petőfi és
Gödöllő

14. old. 22. old.
Megjöttek Gödöllőre
az e-rollerek

Születésnapra  
készül a Jazz Club

Mészáros Eszter  
negyedik az Eb-n6. old.

xxx

György polgármester mondott beszédet, 
aminek középpontjába és egyben pél-
daképnek állította Petőfi Sándort, aki-

nek születése 200. évfordulóját is ün-
nepeljük az idén. 

(folytatás a 2–3. oldalon)



2  Ӏ  KÖZÉLET  GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2023. március 23.

Március 15. – 175 év távlatából
BÜSZKESÉGÜNK, 1848
(folytatás az 1. oldalról)

Gémesi György megemlékezett arról 
is, hogy az egyik legismertebb ma-
gyar költő több napot töltött Gö-

döllőn, s a ház, ahol megszállt, nem mesz-
sze állt onnan, ahol most a Petőfi-szobor 
emelkedik.
 „Mi lenne, ha most itt elsétálna előt-
tünk a költő és megkérdezné, hogy álltok 
a zsarnokság, a társadalmi igazságosság 
és a társadalmi korlátok, elvárások és 
megfelelések kérdésében?” – tet-
te fel a kérdést Gémesi György. 
„E három kapcsán nem ismert 
kompromisszumot Petőfi Sán-
dor. Gyűlölte a zsarnokságot, 
kiállt a társadalmi igazságos-
ság mellett és nem volt hajlan-
dó a társadalmi-politikai elvá-
rásoknak megfelelni. Szabadon 
gondolkodott és cselekedett. Nem-
zeti liberális volt, mint Kossuth Lajos. 
Kérdésére sokan mondanánk, hogy na-
gyon tiszteljük nézeteit, az akkor megfo-
galmazott gondolatait, de hát más világ 
van. Valóban? E tekintetben is más világ 
van? Inkább elfordítjuk a fejünket és nem 
akarjuk látni a folyamatokat, nem vesz-
szük észre a történéseket, mert más 
világ van? A Petőfi által megfogal-
mazott szabadság- és hazaszeretet 
örök értékek, nem politikai pártok-
tól, hatalmaktól függenek, alakítha-
tóak, formálhatóak! Ezeket megfo-
galmazta verseiben, írásaiban, csak 

újra el kell olvasni őket. 
Tudjuk-e követni őt nap-
jainkban is?”

 A polgármester i ün-
nepi beszédet követően a 

ROKKKA zenekar „Trombita 
harsog, dob pereg” című ünnepi műsor-
ral tisztelgett nemzeti hőseink emléke 
előtt. Ezt követően az ünneplők a Petőfi 
Év alkalmából felújított Petőfi-szoborhoz 
vonultak, ahol Bárdy Péter alpolgármes-
ter tisztelgett a költő emléke előtt, majd a 
szobornál az önkormányzat, a városi in-

Petőfi nem is-
mert kompro-

misszumot

tézmények, valamint politikai pártok és 
különböző civil szervezetek elhelyezték az 
emlékezés koszorúit. Gödöllő Város Ön-
kormányzata nevében dr. Gémesi György, 
Bárdy Péter és Bajkó Norbert alpolgármes-
ter, valamint dr. Kiss Árpád jegyző és dr. 
Illés Zsuzsanna aljegyző koszorúzott.
 A megemlékezést a Gödöllői Lovas Sport 
és Hagyományőrző Egyesület hagyomá-
nyos lovas felvonulása zárta.
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Több gödöllői, illetve gödöllői kötődé-
sű művész és szakember vehetett át 
magas állami kitüntetést az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc év-
fordulója alkalmából.

A Magyar Ér-
demrend közép-
keresztje polgári 
tagozat kitünte-
tést kapott Osz-
vald Marika Kos-
suth- és Jászai 

Mari-díjas színművész, operetténekes, 
érdemes művész, Gödöllő város dísz-
polgára.

Kiemelkedő 
képzőművészeti 
tevékenysége el-
i smeréseként 
Mun  kácsy Mihály-
díjban részesült 

Incze Mózes festőművész.
A magyar nem-

zeti kultúra, művé-
szi alkotómunka 
területén végzett 
kiemelkedő művé-
szeti értékteremtő 
munkája elisme ré-
seként Magyar-
ország Érde mes 
Művésze díjat ve-
hetett át Maczkó 
Mária Népművé-

szet Ifjú Mestere Díjas énekművész.
A Magyar Ag-

rár- és Élettudo-
mányi Egyete-
men is többen 
kaptak magas 
szintű elismerést. 
A Szent István 
Campusról az 

Életfa Emlékplakett Bronz fokozatát 
kapta dr. Mézes Miklós, az Élettani 
és Takarmányozástani Intézet inté-
zetigazgató-helyettese az agrár-fel-
sőoktatásban végzett magas szín-
vonalú, iskolateremtő ok tatói 
munkájáért, valamint az egészsé-
ges és biztonságos élelmiszer-alap-
anyag előállítás területén betöltött 
szerepéért.

ÁLLAMI  
KITÜNTETÉSEK

Az eső és a szél se szegte kedvét annak a több száz 
fős tömegnek, amely gödöllői fiatalság fáklyás felvo-
nulásán vett részt március 14-én. A program a szo-
kásoknak megfelelően a Petőfi-szobornál kezdődött, 
és a Dózsa György úti temető 1848/49-es emlékmű-
vénél ért véget.
 A Petőfi-szobornál Molnár Gergely önkormányza-
ti képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) mondott 
beszédet, majd Angyal Virág Sára énekelt 1848-as 
dalokat. Felvezetésükkel indult meg a gödöllői ifjú-
ság több évtizedes múltra visszatekintő fáklyás fel-
vonulása a Kossuth Lajos utcán át a Dózsa György 
úti temetőbe, ahol Sima Péter, a Török Ignác Gim-

názium történelem szakos tanára mon-
dott visszaemlékező beszédet.

 Az isaszegi csata emlékművé-
nél Bárdy Péter Gödöllő Város 
Önkormányzata, Varga Gyön-
gyi a Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub, illetve Molnár Gergely 
a Gödöllői Ifjúsági Testület 

nevében koszorúzott.

FÁKLYÁS FELVONULÁS

Az idén felújított Petőfi-szoborral kapcso-
latban Bárdy Péter úgy fogalmazott, hogy 
a szóval és karddal is harcoló költőnk em-
lékének Gödöllő közössége már 1902-ben 
szeretett volna méltóképp emléket állíta-
ni, de se akkor, se 1948-ban, a forrada-
lom 100 éves évfordulóján nem jutott si-
kerre a szoborállítás ügye. Végül Csiba 
József kezdeményezésére 1955 augusztu-
sában lehetett leleplezni Turáni Kovács 
István alkotását.
 „Számunkra Gödöllő a világ közepe, 
függetlenül attól, hogy családunk 300 
éve él Gödöllőn vagy csupán három hó-
napja. A szoborállítás vagy -felújítás kér-
dése egyszerre művészet és a szó nemes 
értelmében vett politika kérdése; Gödöl-
lőn a kulturális örökség védelme a rend-
szerváltás óta a legfontosabb célkitűzé-
sek egyike” – mondta Bárdy Péter.  TA
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Képviselő-testületi HÍREK
Március 16-án tartotta ülését Gödöllő Város képviselő-
testülete. Az ülésen többek között döntöttek a civil 
szervezetek támogatásáról, a szociális ellátás díjairól 
és személyi kérdésekről is. A  döntésekről részletesen a 
szolgalat.com-on és a godollo.hu oldalon olvashatnak.

DÍJÁTADÁS A TESTÜLET ÜLÉSÉN
Ünnepélyes pillanatokkal kezdődött a 
képviselő-testület ülése március 16-án. 
 Dr. Gémesi György polgármester az 
ülésen köszöntötte a Református Líce-
um diákjait és felkészítő tanárukat, akik 
Trifolium csapat néven első helyezettek 
lettek a Magyar Tudományos Akadémia 
által a Középiskolai Alumni Program ke-
retében megszervezett tanulmányi verse-
nyen. 
 A csapat tagjai Horváth Nándor Ágos-
ton, Icha Bálint és Tóth Lázár Imre, vala-
mint felkészítő tanáruk Nagyné dr. Mol-
nár Melinda a kiemelkedő teljesítmény 
elismeréseként Polgármesteri Ezüstérmet 
vehettek át. Gémesi György polgármes-
ter Bajusz Árpádné igazgatónak is köszö-
netet mondott a versenyen való részvétel 
támogatásáért és az intézményben folyó 
kimagasló színvonalú munkáért.

HAMARABB NYITHATNAK   
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK 
A képviselő-testület elfogadta az Energia-
gazdálkodási Munkacsoport intézkedé-
si tervének módosítását. Ennek alapján, a 
kedvező időjárási feltételeknek köszönhe-
tően a korábban tervezett április 15. he-
lyett már április 1-jével újra nyithat és fo-

gadhatja a látogatókat a Művészetek Háza, 
a GIM-ház, a Gödöllői Városi Múzeum kiál-
lítóterei, a Civil Ház és a Kis Muki épülete. 
 Az intézmények alkalmazottai márci-
us 20-tól kezdhetik meg a visszaköltözést 
azzal a feltétellel, hogy a fűtési rendszer 
nem indítható be.
 Az intézmények már megkezdték a visz-
szaköltözéssel és a nyitással kapcsolatos 
egyeztetéseket. 
 A Gödöllői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ az intézkedési terv alapján 
március 16-tól teljes szolgáltatási körrel 
fogadja az olvasókat. 

TÁMOGATÁS A CIVILEKNEK
A képviselő-testület elfogadta a városi ci-
vil szervezetek támogatását. 
 Az idei költségvetésében 5 millió forint 
szerepel  a város közéleti, kulturális egye-
sületei, egyesületszerűen működő közös-
ségei, civil szervezetei támogatására.
 A pályázatra negyvenhat szervezet adta 
be támogatási kérelmét, ami egy Javaslat-
tételi Bizottság elé került. Ez  olyan sze-
mélyekből állt, akik ismerik a pályázók 
körét és azok tevékenységeit.
 Mivel a Javaslattételi Bizottság javas-
lata meghaladta a pályázat 5  000  000  Ft 
keretösszeget, a testület 537  000  Ft-ot 
csoportosított át a  szervezetek támoga-
tására. 
 Az ülésen Pelyhe József kiemelte, Gö-
döllőn kiemelkedően magas a civil szer-
vezetek száma, és felhívta a figyelmet 
arra, hogy ezek milyen nagy értéket te-
remtenek. Egyben méltatta a különböző 
alapítványokat és egyesületeket koordi-
náló Civil Kerekasztal munkáját is.
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GYÁSZOL A 
GÖDÖLLŐI 
TŰZOLTÓSÁG

  Elhunyt Medla Zoltán nyugalma-
zott tűzoltó alezredes, Gödöllő Vá-
ros Önkormányzati Tűzoltósága pa-
rancsnoka. A szomorú hírről a Pest 
Vármegyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság tájékoztatott. 
 Medla Zoltán 1955.január 12-
én született Galgagután. 1973-ban 
Érettségizett. 1979. április 01-jén ke-
rült kinevezésre a Gödöllői Tűzoltó-
parancsnokság hivatásos állományá-
ba, mint beosztott tűzoltó. 1982-ben a 
Tisztképző iskola elvégzését követő-
en szolgálatparancsnoki beosztásba 
került. 1987-ben a Bánki Donát Gép-
ipari Műszaki Főiskolán diplomát szer-
zett. 
 1987. március 1-től megelőzési fő-
előadói, majd még ez évben megbí-
zással, majd 1988. augusztus 1-jétől 
kinevezéssel parancsnok-helyette-
si beosztást látott el. 1992-től a Tűz-
oltási és Műszaki Mentési Osztály 
vezetője lett, majd 1993. december 
01-jétől parancsnokként vezette Gö-
döllő Város Önkormányzati Tűzoltó-
ságát. 
 Munkáját hivatásának tekintette, 
melyet mindig példamutató szorga-
lommal végzett. Hivatásszeretete és 
elhivatottsága a legjobbak közé emel-
te, melyet számos dicséret és jutalom 
is bizonyított. 2011 évben került sor 
nyugállományba vonulására.

VÁLTOZNAK A  
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS DÍJAI 
A képviselő-testület elfogadta a szociális 
rászorultságtól függő, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szó-
ló rendelet módosítását.

Ennek alapján április 1-jétől 
az alábbi térítési díjakat vezetik be: 
 Ebéd házhoz szállítása: 415 Ft
 Szociális étkeztetés: 855 Ft
 Idősek nappali ellátása 
 (étkezés nélkül): 445 Ft
 Fogyatékos gyermekek 
 nappali étkeztetése: 490 Ft
 Idősek Otthona Gondozóház 
 ellátás étkezéssel: 4810 Ft/nap
 A házi gondozás díja 
 nem változik: 780 Ft/óra

GÖDÖLLŐ LESZ A JÁTÉKKAL,  
MESÉVEL NEVELŐ ÓVÓNŐK  
EGYESÜLETÉNEK KÖZPONTJA 
A Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők 
Egyesülete 1998. óta működik. a Ma-
gyarországon és a határainkon túl élő 
magyar óvoda pedagógusok körében. 
Az érdeklődő óvónők, tanítónők részé-
re szakmai továbbképzéseket tapaszta-
latcseréket szerveznek a program sze-
rint dolgozó óvoda pedagógusok részére. 
Évente egy alkalommal országos talál-
kozót tartanak, a legutóbbira Gödöl-
lőn került sor. 
 Az Egyesület életében már korábban is 
aktívan részt vett a Gödöllői Óvoda Mesék 
Háza Tagóvodájának közössége. Több al-
kalommal szerveztek Gödöllőn konferen-
ciát. 2013-ban az egyesület éves országos 

szakmai rendezvé-
nyét a kastélyban 
tartották, melyen 
a szervezők gazdag 
programot kínáltak 
neves előadókkal az 
idelátogató érdeklő-
dők számára. Leg-
utóbb pedig múlt 
év novemberében 
szintén Gödöllő volt 
az egyesület ren-
dezvényének hely-
színe, ahol a szer-
vezet elnökének dr. 
Pappné Pintér Csil-
lát, a Gödöllői Óvo-

da vezetőjét választották meg. Az egyesü-
let kérelmezte, hogy székhelyét Gödöllőre 
tehesse át. A kérést a képviselő-testület 
jóváhagyta. 

VEZETŐI PÁLYÁZATOK 
Augusztus 31-vel le-
jár Liskáné Fóthy Zsu-
zsanna a Gödöllői 
Városi Köny v-
tár és Informáci-
ós Központ igaz-
gatójának, 2023. 
szeptember 30-
val pedig Kerényi-
né Bakonyi Eszter, a 
Gödöllői Városi Múze-
um igazgatójának megbízatá-
sa. A két intézményvezető posztjára az ön-
kormányzat pályázatot ír ki. 
 A pályázat részletei a www.godollo.hu ol-
dalon megtekinthetőek. BJ
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MEGJÖTTEK  
az e-rollerek 
Március 15-én elindult 
városunkban az e-roller 
szolgáltatás, ami tovább 
szélesíti a környezetbarát 
közlekedési lehetőségeket.

KERÉKPÁROS KISOKOS – A kerékpáros közlekedés előnyei
  Ha rendszeresen bringázol, jó esély-

lyel jobb kedved lesz, és az élet min-
den területén jobban fogsz teljesíteni – 
legalábbis ezt sugallja számos kutatás. 
 Sokan azért járnak kerékpárral nap mint 
nap, hogy többet mozogjanak, ezáltal fit-
tebbek, egészségesebbek legyenek, vagy 
azért, mert gyorsabb a városban bringá-
val közlekedni, vagy mert ezzel is könnyíti 
a környezeti terhelésüket. Számos kutatás 
igazolja a rendszeres kerékpározás külön-
féle előnyeit, lássunk ezek közül néhányat!
	 Stresszcsökkentő	hatással	bír. A 
mindennapos kerékpározás amellett, 
hogy egyértelműen jó hatással van a 
szív- és érrendszerre, segít csökkente-
ni a stresszt és a szorongást.
	 Csökkenti	a	depresszió	kockázatát. 
Mint minden rendszeres mozgásforma, 

a kerékpározás is segíti csökkenteni a 
depresszió kialakulásának kockázatát.
	 Csökkenti	az	elhízás	lehetőségét. A 
rendszeres mozgás a megfelelő táplál-
kozás mellett ténylegesen segíthet meg-
előzni az elhízást, illetve a felesleges kilók 
leadását. A kerékpározás bárki számá-
ra elérhető, a mozgás hossza és inten-
zitása is szabadon megválasztható.
 A fentiek mellett ráadásul gyors,	ki-
számítható,	egyszerű	közlekedési	le-
hetőség: átlagos hosszúságú, telepü-
lésen belül megtett utazások (3-5 km) 
során a kerékpár általában gyorsabb és 
egyszerűbb közlekedési lehetőséget je-
lent a közösségi és autós közlekedésnél. 
Természetesen a kerékpáros közlekedés 
nem jár károsanyag-kibocsátással, így a 
gyaloglás mellett az egyik legkörnyezet-

kímélőbb közlekedési mód. A kerékpá-
rozás nem jár zajjal, ami a stressz egyik 
forrása és a városi környezet egyik leg-
nagyobb problémája.

A Kerékpáros szemléletformáló kam-
pány a VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 
számú projekt részeként Gödöllő Vá-
ros Önkormányzat megbízásából az 
Európai Unió és a Magyar 
Kormány támo-
gatásával 
valósul 
meg.

A szolgáltatás első körben három hó-
napos próbaidővel indult. A rollerek 
kihelyezése az önkormányzat tulaj-

donában lévő terüle-
teken történt meg. A 
nem önkormányza-
ti területek tulajdo-
nosival – mint pél-
dául az egyetem, a 
vasútállomás – foly-
nak a tárgyalások a 
parkolóhelyszínek 
kijelöléséről, a meg-
állapodások meg-
születése után eze-
ket a területeket is 
becsatolják a szol-
gáltatásba. 
 Az  e-rollerekkel 
tilos a járdán közle-

kedni, azok az úttesten, a kerékpárúton 
és a kerékpáros nyomvonalon használ-
hatók.
 A e-rollereket internetkapcsolattal rendel-
kező mobiltelefon segítségével lehet igénybe 
venni, a TIER alkalmazásban való regiszt-
rálással, az alkalmazáson keresztül. Az app-
likáción belül találhatók meg a parkolási le-
hetőségek is.
  •   A regisztrációhoz az általános szerződé-

si feltételek elfogadása, teljes név, e-mail-
cím, mobiltele- fonszám és érvényes fi-
zetési adatok megadása szükséges (saját 
néven lévő bankszámlaszámot, hitelkár-
tyaszámot kell megadni).

  •   A jármű használatáért bérleti díjat kell 
fizetni, ami egy feloldási díjból, egy perc 
alapú járműhasználati díjból áll.

  •   A használat feltételei: betöltött 18. életév, 
max. 100 kg-os testsúly;

  •   A járművek sebessége központilag sza-
bályozott.

  •   A bérelt járművet, illetve a belépési 
adatait a használó másnak nem ad-
hatja át!

  •   Egy járművön csak egy személy utazhat, 
azon kisgyermek nem szállítható!

  •   A telefonos alkalmazásban bérelhető, meg-
jelenő járműveket 10 perccel a tervezett 
utazás előtt már le lehet foglalni.

  •   Egy roller maximálisan 60 percig hasz-
nálható.

  •   A járműveket csak a felfestett az E-roller-
piktogramok közvetlen környezetében le-
het leparkolni. Ennek betartását a jármű-
vek GPS-jeladója is segíti. Amennyiben 
valaki a járművet nem a kijelölt helyen 
állítja le, úgy nincs lehetőség a fizetés le-
állítására. A parkolási szabályok betartá-
sát a közterület-felügyelet fokozottan el-
lenőrizni fogja.

  •   Amennyiben a szolgáltatással kapcsolat-
ban bármilyen probléma merülne fel, az 
applikációban megtalálják, hogy milyen 
formában kaphatnak segítséget. 

  •   A teljeskörű tájékoztatás és a részletes fel-
használási feltételek a TIER-applikáción 
keresztül érhetők el. (KJ)
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Szemléletformáló 
PROGRAMOK
Március 22-én ünnepeljük a víz világnapját, 
melynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a min-
denki számára elérhető, tiszta víz fontosságára 
és az édesvíz készletek veszélyeztetettségére.

AJÁNDÉK BICIKLI  
az óvodásoknak

Gödöllő Város Önkormány-
zata 2023-ban Legyen a 
víz érték címmel szem-

léletformáló eseménysoroza-
tot indít, melynek első esemé-
nyére március utolsó hétvégéjén 
kerül sor, vizes élőhelyeink ve-
zetéssel történő megismerésére 
pénteken délig lehet jelentkezni 

a város facebook-oldalán meg-
jelenített felületen. 
 A szemléletformáló esemény-
sorozat keretében Gödöllő Vá-
ros Önkormányzata és a Gödöl-
lői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Kft. közös szervezés-
ben pályázatot hirdet helyi óvo-
dás csoportok számára.

   Húsz darab gyermek futó-
bicajt kaptak a gödöllői óvodá-
sok a kerékpáros közlekedés 
szemléletformáló program kere-
tein belül ajándékba. Ez is része 
a városi kerékpáros fejlesztések-
hez kapcsolódó szemléletformá-

 Pályázni a víz világnapja alkal-
mából, a csoportfoglakozáson 
készített, vízhez kötődő fotó kol-
lázsok (max. 3 db) megküldésé-
vel lehet.
 A nyertes pályaművek kiállí-
tásra kerülnek, a nyertes cso-
portok a kastély PARKOZOO 
című múzeumpedagógiai fog-
lalkozásán vehetnek részt. A 
pályázatba a szervezők vala-
mennyi óvodát szeretnék be-
vonni. 
 A rendezvénysorozathoz kap-
csolódó programokról és pályá-
zatokról a város kommunikációs 
felületein és  lapunk hasábjain 
is tájékozódhatnak majd az ér-
deklődők. 

ló programoknak, amibe az óvo-
dai nevelőket és pedagógusokat 
is bevonták.
 A következő időszakban nem 
csak az óvodákban, hanem az 
iskolákban is lesznek a gyere-
kek és  pedagógusok számára 
készülő programok, amik se-
gítik a kerékpáros közlekedés 
szabályainak elsa-
játítását. 
 Gödöllő Város 
Önkormányzata a 
Versenyképes Kö-
zép-Magyarország 
Operatív Program 

keretében a Regionális Fej-
lesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága által kiírt 
„Fenntartható közlekedésfej-
lesztés Pest megyében” című 
pályázat keretében elnyert 
VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 
számú a Királyi Kastély és az 
Ipari Park közötti kerékpárút 
kivitelezésére vonatkozó pályá-
zat keretében kerékpáros szem-
léletformáló tevékenységet is 
megvalósít az önkormányzat a 
VUELTA Sportiroda közremű-
ködésével.

KÜLFÖLDRE 
IS ELJUTOTT 
A PEDIBUSZ 
HÍRE

  Nem csak itthon, már külföldön 
is felfigyeltek a gödöllői Pedibusz 
programra. 
 A Városmarketing díjjal kitünte-
tett projektről az elmúlt napokban 
több hazai sajtóorgánumban is je-
lent meg cikk, ráadásul a Deutsche 
Welle is beszámolt arról, hogy Gö-
döllőn a gyerekek reggelente gya-
log járnak iskolába. 
 A „Pedibusz” járatokat önkénte-
sek vezetik, akikhez az „állomáso-
kon” csatlakozhatnak a gyerekek.  
A kezdeményezést az önkormány-
zat idén is támogatja.
 A Deutsche Welle a Hajós Alfréd 
Általános Iskolába menő Pedibusz  
járatot  kísérte el. Mint a filmből ki-
derül, a gyerekek a reggeli sétákat 
épp úgy szeretik, mint az ilyenkor 
zajló beszélgetéseket. A program 
azonban nem csak nekik, hanem 
az őket kísérőknek is élmény.  Az 
olasz és svájci mintára szervezett 
programba  a helyi civilek, többek 
között a nyugdíjasok is bekapcso-
lódnak. 
 A pedibuszozás azonban nem 
csak társasági élményt és több moz-
gásra való lehetőséget ad a gyere-
keknek: A pedagógusok visszajel-
zései szerint azok a gyerekek, akik 
gyalog járnak iskolába, jobban job-
ban tudnak koncentrálni az órákon 
és jobban is teljesítenek.   (BJ)
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HAMAROSAN  
ennyiért utazhatunk

Több mint 40 SZÁZALÉKKAL  
TÖBBEN jelentkeztek idén a MATE-ra

Május elsejétől minden 
eddiginél kedvezőbb bérlet-
rendszer használatával teljes 
vármegyét, sőt akár az egész 
országot be lehet utazni a 
MÁV-START, a Volánbusz, 
a MÁV-HÉV vagy a GYSEV 
járatainak igénybe vételével. 

A nyilvánosságra hozott felsőoktatási jelentkezési adatok alapján 
minden eddiginél több, 8  388 fő nyújtotta be jelentkezését a 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képzéseire, ami több 
mint 40 százalékos emelkedést jelent a tavalyihoz képest.

A vármegyebérletet és az ország-
bérletet  a MÁV-START, a VOLÁN-
BUSZ, a MÁV-HÉV és a GYSEV 

helyközi járatait korlátlanul használhat-
ják majd a utasok
 Lesz  30 napos érvényességű vármegye-
bérlet, amely a MÁV-START, a Volánbusz, 
a MÁV-HÉV és a GYSEV járatain egyaránt 
használható lesz. A teljesárú bérlet 9450 fo-
rintba kerül majd. A tanulóbérlet 90 száza-

lékos kedvezménnyel váltható, 945 forintba, 
azaz nagyjából kétgombócos fagyi árába fog 
kerülni.
 Azok, akik utazásaik során rendszeresen 
átlépik a vármegyehatárt, 2 vármegyebér-
let áráért az ország egész területére érvé-
nyes országbérletet vásárolhatnak. 
 A 30 napos teljesárú országbérlet 18 900 
forintba fog kerülni. A tanulók ezt a bérlet-
fajtát választva is igénybe vehetik a 90 szá-

zalékos kedvezményt, így 1890 forintért 
vásolhatják majd meg. 
 A vármegyebérlet és az országbérlet nem 
vehető igénybe helyjegyköteles vonatokon, 1. 
osztályon, továbbá a helyi közösségi közle-
kedési társaságok járatain sem. A Pest vár-
megyei bérlet illetve az országbérlet a BKK 
járatain sem érvényes, de Budapesten belül 
a helyközi szolgáltatók járatain lehet velük 
utazni.  (MAV)

A most látható kimagasló érdeklődés 
kiválóan bizonyítja, hogy a MATE-t 
érintő fejlesztések miatt a felvételi-

zők körében megnőtt a bizalom modellvál-
tó intézményünk iránt. Az egyetem teljes 
megújítását célzó törekvésein-
ket az is egyértelműen vissza-
igazolja, hogy erősödtek a part-
neri kapcsolatok, a campusokon 
10 milliárdos nagyságrendben 
zajlanak a felújítások és min-
den mérvadó nemzetközi rang-
sorban erősítettük pozíciónkat a 
tavalyi esztendőben, amely ten-
dencia céljaink szerint a 2023-as 

esztendőben is folytatódik” – emelte ki Dr. 
Gyuricza Csaba, a MATE rektora.
 A mezőgazdasághoz és az élelmiszeripar-
hoz kötődő képzések népszerűsége közel 30 
százalékkal nőtt, de rendkívül keresettek 

a MATE pedagógiai képzései is, melyekre 
mintegy 80 százalékkal többen jelentkez-
tek, mint tavaly.
 Az első helyes jelentkezőket tekintve 33 
százalékos emelkedés tapasztalható: míg 
tavaly 3  220 fő, addig idén 4  284 fő nyújtot-
ta be jelentkezését első helyen valamely fel-
sőoktatási szakképzésre, illetve az osztatlan, 
az alap- és mesterszakokra.
 Az agrár- és élelmiszertudományi képzések-
re 3  450 fő, a művészeti és művészetközvetítési 
képzésekre 499 fő, a gazdasági és társadalom-
tudományi képzésekre 2  426 fő, a környezet-
tudományi és természetvédelmi képzésekre 
673 fő, a pedagógus és bölcsészettudományi 
képzésekre 848 fő, a műszaki és informati-
kai képzésekre pedig 1  208 fő jelentkezett az 
idei normál felvételi eljárásban. Mindez azt 
jelzi, hogy nemcsak az agrárképzések, de a 
MATE minden más szakterületének képzé-
sei iránt is nőtt az érdeklődés.  (MATE) 
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Holland-magyar: 26-26

  Szombatról vasárnapra vir-
radóra ismét tekerünk egyet 
az óra mutatóján, ez alkalom-
mal előre. Mint minden évben, 
most is március utolsó  vasár-
napján kezdődik a nyári idő-
számítás. Hajnal 2-kor hajnal 
3-ra tekerhetjük a mutatót. Az 
Európai Unió döntése szerint 
2024-ben minden országnak 
véglegesen át kell állnia a vá-
lasztott téli vagy nyári időszá-
mításra, ezután több óraát-
állítás nem lesz – bár ezt a 
határidőt eddig már többször 
módosították. 

 
 
 
 
 

 
 2018-ban népszavazások 
döntöttek az Európai Unió 
országaiban az óraátállí-
tás eltörléséről. A szavazás 
során a magyarok körében 
volt az egyik legmagasabb 
az időszámítás-váltásokat 
ellenzők tábora.
 Az uniós tagállamok 
eredetileg 2021-ig kap-
tak időt, hogy döntsenek 
róla, téli vagy nyári időszá-
mítást fognak-e használ-
ni a jövőben, a covid miatt 
azonban a határidőt kitol-
ták 2024-ig.

ISMÉT ÓRÁT ÁLLÍTUNK

A 15-16 éves gyerekekből álló csapat 
tagjai Gödöllő nevezetességeivel – 
többet között – geocaching alkalma-

zás segítségével ismerkedtek meg, de részt 
vettek különféle iskolai és városi rendezvé-
nyeken is; a holland fiatalok például min-
den alkalommal részt vesznek a március 14-
ei fáklyás felvonuláson, valamint többen a 
március 15-ei ünnepségre is kíváncsiak vol-
tak. A hollandok természetesen Budapesten 
is jártak, ahol a Pál-völgyi barlangban vet-
tek részt a magyar gyerekekkel közös túrán.

 A két egyetemváros középiskolája éppen 
tíz évvel ezelőtt, 2013-ban alakított ki cse-
rekapcsolatot, Gödöllő és Wageningen vá-

A Török Ignác Gimnázium diákjainak januári látogatását 
viszonozta a múlt héten a hollandiai Wageningen Pantarijn 
középiskolájának 26 cserediákja, valamint az őket kísérő két 
tanár. Gödöllő testvérvárosának fiataljai csaknem egy hetet 
töltöttek el a cserekapcsolatban részt vevő családoknál.

rosa pedig még 1992-ben hozott létre test-
vérvárosi kapcsolatot egymással.
 Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimná-
zium igazgatója a búcsúesten hangsúlyoz-
ta: Bízik benne, hogy a jövőben sem szakad 
meg a két középiskola kapcsolata, bárki is 
legyen majd a két iskola vezetője. Emlékez-
tetett rá, hogy a Török Ignác Gimnázium az 
1990-es években virágzó kapcsolatot alakí-
tott ki egy rotterdami iskolával, ám egy ot-
tani igazgatóváltás után véget ért az együtt-
működés… Tatár Attila
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Premontrei jubileum 
– ÜNNEPI  ESEMÉNYEK
Március 6-án ünnepélyes keretek között nyitották meg a Gödöllői 
Premontrei Apátság és a Premontrei Iskolaközpont jubileumi 
időszakát. A következő bő másfél évben megemlékeznek a jászó-
vári premontreiek gödöllői letelepedésének és iskolaalapításának 
100. évfordulójáról, valamint a rendszerváltás után újraindult 
gimnázium, a mai Premontrei Iskolaközpont, 30 éves évfordulójáról. 

A tervezett programokról Balogh Pé-
ter Piusz apáttal beszélgettünk.
 – A premontreiek gödöllői letele-

pedése egy hosszabb folyamat volt, iskola- 
és kollégiumépítés, rendházépítés, a teljes 
intézmény felszerelése, kiépítése hosszabb 
ideig tartott. Az egykori gimnázium első tan-
évének, az 1924–25-ös év emlékére hirdet-
tük meg a most indult jubileumi időszakot. 

– Mit tudhatunk a tervezett prog-
ramokról?
 – A premontrei iskolaközpontban nyá-
rig havonta lesznek a jubileumhoz kap-
csolódó programok, ezekbe a rend is be-
kapcsolódik. Jelentős esemény lesz április 
21-én Mécs László, híres premontrei pap-
költő újratemetése itt, a megújult gödöllői 
sírkertünkben. Őt eredetileg Pannonhal-
mán temették el, mivel élete utolsó szaka-
szában az ottani szerzetesek szociális ott-
honában élt. Vele együtt hat rendtársunk 
földi maradványait hozzuk ide Pannon-

halma köztemetőjéből. Az eseményhez egy 
szép zenei-irodalmi műsor és fotókiállítás 
kapcsolódik majd az iskolában és az Audi-
tóriumban, erre minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.
 Diákjaink életében most nem csak a bal-
lagás miatt lesz fontos május 5., az ünnep 
részeként adjuk át a kibővített-megújult is-
kolaudvart. De fogalmazhatnék úgy is, visz-
szakapjuk a régit, ugyanis az egykori gim-
názium diákjai ezt a területet használták. 
Most ide helyezzük majd át a trianoni em-
lékművünket és a zászlónkat is. Ezt köve-
ti június 6-án Szent Norbert ünnepe, ami-
kor ismét öregdiák találkozót szervezünk.

– Jól tudjuk, hogy egy nagyszabású 
konferenciára is készülnek?
 – A tervek szerint 2023. november végén 
a kastélyban kerül sor egy rend- és iskola-
történeti konferenciára. Ennek már zajla-
nak az előkészületei. Többek között olyan 
témákkal foglalkozunk majd, mint a régi 

gimnázium esetében a kezdetek, az egyko-
ri iskolai élet, az államosítás folyamata, az 
akkori diákok sorsra.
 Szintén a kastély ad majd otthont a jubi-
leumhoz kapcsolódó kiállításunknak 2024. 
februárjában, amit a Gödöllői Városi Mú-
zeummal együttműködve rendezünk.
 Reményeink szerint idén bemutatásra ke-
rülhet az a vándorkiállítás is, amit eredeti-
leg a Premontreiek 900 évforduló kapcsán 
szerettünk volna a nagyközönség elé tárni, 
de a covid miatt erre nem kerülhetett sor. 
Ez a premontrei rendet, intézményeinket, 
történelmünket mutatja be, s a tervek sze-
rint a város főterén lesz majd látható.

– A város és a premontreiek életé-
ben is jelentős esemény volt 1933-
ban a Jamboree. Ennek 90. évfordu-
lójára emlékezünk az idén.  Milyen 
terveik vannak erre vonatkozóan?
 – A premontrei rend és az egykori gim-
názium óriási szerepet vállalt annak idején 
a Jamboree rendezésében, hiszen a rend te-
rületén volt az esemény központja. A már 
említett konferencián és a kiállításon is szó 
lesz majd erről is és a cserkészetről is. (KJ) A kibővítés – megújulás  alatt álló iskolaudvar 
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Húsvéti gondolatok
A kereszténység legnagyobb 
ünnepére készülünk. Húsvét-
kor Jézus feltámadására 
emlékeznek szerte a világon. 
A gödöllői egyházközségek 
vezetőit arra kértük, most  
és a következő lapunk ban 
osszák meg velünk a húsvét- 
tal kapcsolatos gondolataikat. 

A REMÉNY HAJNALA
A Jézus Krisztusról szóló evangélium legmé-
lyebb titka és legnagyobb csodája Jézus ha-
lála és feltámadása. Ha ezek nem történtek 
volna meg, akkor az egész keresztyén hit ér-
telmét vesztené, mert az alapjait veszítené el. 
Sőt a keresztyén hit maga sem létezne. Ha 
viszont a tér és idő adott pontján a mi vilá-
gunkban végbementek, akkor az emberi élet 
alapjaiban nyer új értelmet. Ebben az esetben 
a remény hajnala virradt ránk, mert célté-
vesztett életünk Jézus halála által kiszabadul 
az önmaga körül forgásból, hogy megnyíl-
jon teremtő és gondviselő Istene előtt. Jézus 
feltámadása által pedig porhoz tapadt, tü-
nékeny életünk nem a mulandóságot kapja 
örökségül, hanem az örökkévalóságot. Ah-
hoz, hogy mindez valóban a mienk legyen, 
halljuk meg Jézus hívását ezen az ünnepen: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan! Higgyetek 
Istenben, és higgyetek énbennem!”

Lőrik Levente, baptista lelkipásztor

KRISZTUS ÚJ DIMENZIÓT NYIT
A föltámadás misztériumát nem tudjuk 
megérteni, de részesülni tudunk belőle: 
Krisztus, miután „alászállt a poklokra”, le-
győzte a sátánt, és megnyitotta mindany-
nyiunk számára az Üdvösség lehetőségét. 
Krisztus föltámadása egyszer és minden-
korra megváltoztatta az emberek életét – 
de talán ma is sokan vannak, akik erről 
mit sem tudnak. Azt, hogy a halál nem az 
ember létezésének a végpontja, talán egyre 
többen értik, érzik, elfogadják. Ha ezt meg-
értjük, akkor tudjuk, hogy a halál egy nagy 
átmenet, mint a születés. A kérdés csak az, 
hogy hová megyünk át? A föltámadás óta a 
lehetőség adott, hogy Istennel együtt éljük 
az örökkévaló életünket – az oda való elju-
táshoz azonban az aktív közreműködésünk 
szükséges. Isten végtelen szeretete megnyil-
vánult, hogy a halál sötét vermébe is az em-
ber után jött, hogy megszabadítsa. Krisz-

tus most is nyújtja felénk a kezét, és várja, 
hogy mi is nyújtózkodjunk Felé. Ez az iga-
zi új dimenzió, ami a testünkkel nem érzé-
kelhető, de az ember lelke mégis elmondha-
tatlan boldogságba kerül Isten jelenlétében. 
Ezt az örömöt tapasztaljuk meg Húsvétkor, 
ha fölkészültünk a Föltámadottal való ta-
lálkozásra, és ebbe az örömbe tudunk egy-
re jobban belemélyülni, ha a mindennapi 
életünkben is törekszünk Isten felé, és vi-
szonozni próbáljuk az Ő szeretetét.
Gulybán Gergely, görögkatolikus parókus 

VÉGE A POFONOKNAK 
„Ezt miért kaptam?” – kérdezte az osztály-
társam amikor a nagymamám háza előtt 
az utcabeli fiúk elkapták és megverték. Hát 
ezt helyettem kaptad, mondtam neki. Elő-
ző nap a benzinkút tetejére felmásztam és a 
benzinkutas elől elszaladtam, a kerítésen át-
bújtam a sövény takarásában. A kutas  sza-
ladt utánam de a sövény másik oldalán  a 
szembejövő  szomszéd fiút kapta el helyet-
tem és jól felpofozta. Az pedig másnap fel-
pofozta a mi vendégségünkbe érkezett fiút. 
 A kisebb pofonok így is vándorolnak, ta-
lán számuk is állandó, mindenki kap és 
tovább is adja. A világ tele lenne pofonok-
kal, ha Jézus nem jött volna el. Az igazi 
nagy pofonoknak vége. Isten nem ver ben-
nünket, mert Jézus az összes pofont átvál-
lalta a kereszten, mint értünk bemutatott 
bűnáldozatot. Erről szól a nagypéntek és  
húsvét története. Bővebben elolvasható 
maga az alapszöveg a Biblia újszövetsé-
gének az elején, a négy evangélium utol-
só fejezeteiben. 

Balogh Tamás, református lelkipásztor 
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34. Tavaszi Emlékhadjárat 
– JÖNNEK A HUSZÁROK 
Idén ismét megrendezésre kerül Európa térben és 
időben legkiterjedtebb katonai hagyományőrző 
rendezvénysoro zata, a Tavaszi Emlékhadjárat. 
A lovasok és a katonai hagyományőrzők 34. 
alkalommal járják végig  2023. már cius 26. és 
június 4. között a 174 évvel ezelőtti útvonalat. 

A Tavaszi Emlékhadjárat résztve-
vői április 7-én érkezek Gödöllőre.  
A lovasok először hagyományosan a  

Gödöllői Királyi Kastélyba vonulnak, ahol 
a díszudvaron sorakoznak fel.
 A helyszínen Bajkó Norbert alpolgár-
mester mond köszöntőt, Babucz Zoltán 
hadtörténész pedig a hadjárat és az isa-
szegi csata történelmi hátterébe ad bepil-
lantást. 

 Mindezek mellett többek között 
a Bitskey Gáspár Tüzércsapat és 
az I. Jászkun Honvéd Emlékzász-
lóalj díszlövésekkel  és lovasalaki 
bemutatóval eleveníti fel a Tava-
szi Hadjárat hangulatát.  Idén is-
mét megrendezésre kerül Európa térben és 
időben legkiterjedtebb katonai hagyomány-
őrző rendezvénysorozata, a Tavaszi Emlék-
hadjárat. 

 A  kastélyban tartott megemlékezés után 
a résztvevők a Dózsa György úti temetőben, 
az Isaszegi-csata emlékművénél tiszteleg-
nek a harcok áldozatai előtt.   (BJ)



Gyermekrajzokat díjazott  
a LIONS KLUB
Három rajz kapott elismerést a LIONS Clubok 
Magyarországi Szövetsége LIONS Békeposzter 
Pályázatán azok közül, amik az Első Budapest-
Gödöllő Lions Club megmérettetéséről, a gödöllői 
régióból jutottak az országos döntőbe.

A ZSŰRI KÜLÖNDÍJÁT KAPTA: 
Bihari Bianka, a Veresegyhá-
zi EGYMI iskola tanulója, rajz-
tanára: Tarján Teodóra
 Az országos kiállításra kivá-
lasztott rajzok:
Baumann Nóra Barbara és  
Varga Olivér, a Podmaniczky 
Alapfokú Művészeti Iskola tanu-
lói, rajztanáruk: Rehák Julianna  

 A LIONS klubok világszerve-
zete, több mint három évtizede 
hirdeti meg különleges művé-
szeti versenyét 11-13 év közöt-
ti korosztálynak, iskolákban és 
ifjúsági csoportokban, a világ 
210 országában. A kiírás lénye-
ge, hogy a gyerekek kifejezzék a 
békéről alkotott elképzeléseiket, 
és inspirálják a világot a művé-
szet és a kreativitás révén. (KJ)
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Bihari Bianka Varga OlivérBaumann Nóra Barbara



A VIZSOLYI BIBLIA 2.0 EST ALAPJÁN 

SZÜLINAPRA KÉSZÜL 
A JAZZ KLUB

  Március 25-én  
Jazz Consort vár-
ja a közönséget 
a Gödöllői Kirá-
lyi Váró Kulturá-
lis Központban, 
áprilisban pedig 
ünnepre készül a 
Jazz Klub: Ki gon-
dolná, de az első koncert óta 
már hét év telt el, ezt pedig 
egy születésnapi koncerttel 
ünneplik meg. 
 Április 22-én, szombaton 20 
órától az Urbán Orsi Group 
lép a közönség elé. A  zene-
kar régóta működik, de most 
újra gondolt, friss műsorral 
jelentkezik. A program saját 
szerzeményeket és jazz kom-
pozíciókat tartalmaz pl. Joni 
Mitchell, Esperanza Spalding, 
Groover Washington, George 
Gershwin vagy éppen Miles 
Davis tollából. Jazzes kikap-
csolódás modern, groove-os 

alapokon nyugvó hangzás-
sal, üdítő dallamokkal és él-
vezetes lendülettel meghint-
ve. A formáció tagjai: Urbán 
Orsi – ének, Kollmann Gábor 
– szaxofon, Birta Miklós – gi-
tár, Hárs Viktor – basszusgi-
tár, bőgő, Banai Szilárd – do-
bok 
 Jegyek 3000 forintos áron 
vásárolhatók a Gödöllői Kirá-
lyi Váró Kulturális Központ-
ban hétfőtől csütörtökig: 9-16 
óra, pénteken 9-14 óra között 
és a koncert előtt, valamint 
a Gödöllői Városi Könyvtár-
ban. Csak készpénzes fize-
tésre van lehetőség!
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S zeretném, ha az én bibliámról má-
sok beszélnének. Én inkább előadni 
szeretném a közönségnek mindazt, 

amit róla elképzeltem. Tarbay Ede írta a 
Vigiliában: „Ez a Biblia a színész-emberé. 

Amit hallunk, Csernus olvasata, amit látunk 
az is csak az övé. Mégis mindnyájunké, attól 
az emberségtől, ami minden percében jelen 
van a színpadon. Szenvedélye s szenvedése 
is és sokszor a humora. Az alig két órába át-
emelt töredékek egésznek tűnnek, mert a 
részletek egymásra épülnek. Csernus azt ra-
gadja meg, amiben emberi helyzetet, embe-
ri közlést talál és lényegeset. Amikor ember 
szól az emberhez és emberi, ha Isten beszél 
hozzánk”. Az ősbemutatóm óta eltelt idesto-
va negyed évszázad. Szeretnék ugyanolyan 
hittel és erővel kiállni Önök elé, mint akkor 

– írja az előadásról Csernus Mariann. 
 Az előadást 2023. április 16-án, 16 órai 
kezdettel láthatják a Gödöllői Királyi Váró 
Kulturális Központban.
 Jegyek 2500 forintos áron vásárolhatók a 
Gödöllői Királyi Váró Kulturális Központ-
ban, hétfőtől csütörtökig: 9-16 óra, pénteken 
9-14 óra között. Felhívjuk az érdeklődők fi-
gyelmét, hogy csak készpénzes fizetésre van 
lehetőség!

Csernus Mariann önállós estje 

Első rész: Elöljáró Beszéd, Mózes 
első könyve, a Bírák könyve, 
Sámuel első könyve, Dávid 
LI. zsoltára; Második rész: 
Ézsaiás Próféta könyve,  Máté 
írása szerént való Evangéium, 
János evangéliuma Szent 
Jánosnak Jelenése, Pál első 
levele a korinthosziakhoz. 



PÉCSI ILDIKÓ EMLÉKDÍJ 
SZAVAZZON ÖN IS!

  Pécsi Ildikó emlékének ápolására a 
Pécsi Ildikó Színtársulat létrehozta a Pé-
csi Ildikó Emlékdíjat, amit minden évben 
egy 70. életévét betöltött színésznő kap-
hat meg . Első alkalommal Halász Judit 
vehette át az elismerést.
 A díj átadására minden esztendőben 
Pécsi Ildikó születésnapján, május 21-én 
kerül sor. A közönség által javasolt szín-
művészek közül a Pécsi Ildikó Színtársu-
lat titkos szavazással választotta ki az öt 
jelöltet. Most ismét a közönség dönthet, 
ki legyen a kitüntetett. 
 A díj egy Pécsi Ildikó aláírásával ellá-
tott üveg obeliszk, ami mellé pénzdíj és 
oklevél is jár.

A idei jelöltek:
 Béres Ilona, 
 Hámori Ildikó, 
 Molnár Piroska, 
 Oszvald Marika, 
 Pogány Judit
Szavazni 2023.	április	23-ig	lehet:
  •   A Pécsi Ildikó Színtársulat 
Facebook-oldalán.

  •   A szavazólap kivágásával  
és beküldésével szerkesztő-
ségünk postacímére: 

 2101	Gödöllő	Pf.	385.
  •   A szavazólapokat 

személyesen is leadhatják  
a Gödöllői Királyi Váróban. 

   Ki Tartuffe? Egy minden hájjal megkent szélhá-
mos, aki éppen a morál álruháját felöltve követi el 
a legnagyobb disznó ságokat. Vagy lehet csak kiak-
názza a lehetőségeket, amiket készen nyújtanak felé 
és ettől egyre telhetetlenebb lesz?
 Ki Orgon? Egy gazdag polgár, aki hirtelen a val-
lást előbbre helyezi a pénznél és be akarja bizonyíta-
ni, hogy a hit az emberi érzelmeket is képes legyőz-
ni. Előfordulhat-e, hogy a család le- és kitagadható?
 Ki az úr a házban? 
 Ki lesz a tettes, és ki az áldozat? Ki irányít kit? A 
helyzet nem olyan egyszerű, hogy csak úgy, könnye-
dén bárki beskatulyázhatna bárkit is. 
 És akkor még nem ismerjük a darab többi szerep-
lőjét, akik mindannyian el akarják érni céljukat.
 A Tartuffe közel 400 éves története akár napjaink-
ban is játszódhatna.
 De lehet abban is játszódik. Ezt mindenki eldönt-
heti, aki eljön és megnézi az előadást.
 Egyet ígérhet a rendező. Ez a Tartuffe picit más, 
mint a többi.
 Jegyek online vásárolhatók a Művészetek 
Háza honlapján keresztül és a jegy.hu olda-
lon, valamint a Királyi Kastély Turinform 
irodájában, a Belváros Jegyiroda nyitvatar-
tási idejében: szerda: 15–17 óra között. 

400 éve aktuális
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   Április végéig 
látható Tóth Ani-
ta „A lélek nappa-
la” című kiállítása 
a  „Eyciir Varázs-
bolt és Galéria” he-
lyiségeiben. A ki-
állítás mottójául a 
fiatal alkotó Ioan 
Slavici idézetét vá-
lasztotta: „Az éjsza-
ka a lélek nappala, 
amelyet a napfény 
csak elhomályosít.”
 A kiállítás két so-
rozatot mutat be: Az 
egyik egy Steam-
punk összeállítás, 
ami egy olyan világba kalau-
zolja el a szemlélőt, ahol az ég 
mindig sötét, és a füstös, zajos, 
mindig éber város egy ködlepte 
fenyőerdő ölelésében zakatol 
az éjszakában. A másik sorozat 

   Óriási	érdeklődés	mel-
lett	rendezték	meg	Szabó 
T. Anna	költő	és	Dragomán 
György	író	estjét	a	Gödöl-
lői	Királyi	Váró	Kulturális	
Központban.
	 A	rendezvényen	a	két	köl-
tő	műveiből	hangzottak	el	
részletek,	többek	között	a	
2022	decemberében	nap-
világot	látott	Adjuk	meg	a	
módját!	címmel	megjelent	
kötetből,	melyben	recep-
tek,	konyhai	trükkök	és	iro-
dalmi	szövegek	kerültek	

egymás	mellé…	Minden	
a	közös	örömről,	a	főzés-
ről	és	az	evésről.	A	kötet	
címe	mindkettőjük	alko-
tói	munkájára	és	életére	
is	 jellemző,	ahogy	a	kö-
zös	életükben	is	igyekez-
nek	mindennek	megadni	a	
módját.	Gödöllői	délutánju-
kon	meséltek	és	felolvas-
tak,	személyes	és	kitalált	
történeteikkel	keresték	az	
elbeszélhetőség	határait	és	
a	belső	szabadság	lehető-
ségeit.

Megadták a módját!

NEMZETKÖZI GITÁR-
HÉTVÉGE BELGIUMBAN

  Belgiumban, Waregemben 
koncertezett az Arpeggio Gi-
tárzenekar. A gödöllői zené-
szeket a Gitaarensemb le Aleg-
ría hívta meg egy közös zenés 
hétvégére március 11-12-én. 
 A zenekarok a helyi Zene-
akadémia színpadán két telt-
házas, jó hangulatú koncertet 
adtak, amelyeken az önál-
ló produkciók mellett a kö-
zös zenélés is helyet kapott. 
Mindezek mellett a program-
ban flamenco workshopra és  

persze a várossal való ismer-
kedésre is jutott idő. 
 A két együttes 2016-ban 
Gödöllőn ismerkedett meg a 
VI. Nemzetközi Gitárzenekari 
Fesztiválon, s legközelebb is 
itt találkoznak, a tervek sze-
rint 2025-ben. 
 Az Arpeggio Gitárzenekar 
belgiumi koncert anyagát áp-
rilis 9-én 19 órától a Gödöllői 
Királyi Kastély dísztermében 
rendezett koncerten hallhatja 
a közönség. 

Mesél A SÖTÉT

szereplői szép, de nyugtalanító 
„boszorkányok”, akik egy-egy 
érzést, hangulatot vagy izgal-
mas karaktert személyesítenek 
meg a holdfényes hátterek előtt.
 (E)
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A Sarokba szorítva című közéleti-po-
litikai műsor a jövőben csütörtö-
könként jelentkezik, ebben Újvá-

ri Miklós az aktuális kérdésekre keresi 
a választ vendégeivel. Ezentúl pénteken 
este kerül műsorra L. Péterfi Csaba Za-
varhatok? című műsora, melyben ismert 
és néha kevésbé ismert emberekkel be-
szélget. Szombaton délelőtt pedig a Hel-
lo Szombat várja a nézőket, többek között 
programajánlókkal, érdekességekkel, Tá-
pai Dóra vezetésével.
 Sokan azt gondolják, megkönnyíti az 
ember életét, ha híres szülők gyermeke. 
De valóban így van ez? Többek között er-
ről is beszéltek a Zavarhatok? műsorában 
L. Péterfi Csaba vendégei: Tarján Zsófi – 
a Honeybeast énekese és Gálvölgyi Dor-
ka, az Eötvös 10. Művelődési Ház veze-
tője. 
 Tarján Zsófi kilenc évvel ezelőtt robbant 
be a köztudatba, a Dal műsorában. Volt kitől 
örökölnie tehetségét, hiszen édesanyja Her-
nádi Judit színművész édesapja pedig Tarján 
Pál operaénekes, de mindig a saját erejéből 
próbált érvényesülni. Talán emiatt is tanult 
inkább grafikusnak. A műsorban erről is be-
szélt. Mint elmondta, 
már kisgyermekként 
is szeretett rajzolni, 
ez egyfajta menekü-
lést jelentett számára 
a valóságból. Robba-
nékony, mozgalmas 
képeit hamarosan a 
gödöllőiek is megis-
merhetik, kiállítása 
április 27-én nyílik 
meg a Művészetek 
Házában. 

 Míg az éneklés spontán dolog, ahol felsza-
badul a feszültség, addig a festészet egy tu-
datos dolgot jelent számára: egy mély ben-
ső utazást – vallott az életét meghatározó 
két művészeti ágról. Mint kiderült nem más, 
mint Keleti Éva fotóművész győzte meg ar-
ról, érdemes grafikával foglalkoznia – gö-
döllői kiállítását is ő fogja megnyitni. 
 A határozott, sikeres énekesnőről nehéz 
elhinni, hogy visszahúzódó gyermek volt. 
 Tarján Zsófi mindezek mellett őszintén 
vallott családi kapcsolatairól, súlyproblé-
mákról, szerelemről és arról, hogy akkor is 
meg kell találni a boldogságot, ha az em-
ber esetleg egyedül marad.
 Gálvölgyi Dorka számára inkább hátrányt 
jelentett, mint előnyt, hogy egy híres csa-
ládba született. Gálvölgyi János színmű-
vész lányaként, Rodolfó unokájaként min-
dig úgy érezte, neki többet kellett teljesítenie, 
mint másoknak – derült ki a beszélgetésből. 
Amit pozitívumnak tart, az a családi háttér-
ből eredő kapcsolati tőke és kulturális hát-
tér. Ám, aki azt gondolja, hogy lazán kezeli 
a művészeket, téved. Náluk nem volt jellem-
ző, hogy édesapja kollégái egymásnak ad-
ták a kilincset, így mindig nagy tisztelettel 
tekintett, s tekint ma is rájuk. Úgy véli, át-

lagos gyermekkora volt, mindössze a szü-
lei napirendje különbözött másokétól. 
 Nagy szeretettel beszélt nagypapájáról, 
akinek neve egyet jelentett a bűvészettel, s 
aki idős korában is napi négy órát gyako-
rolt és mérhetetlen alázattal dolgozott. Szo-
morúan jegyezte meg: Méltatlannak tartja, 
ahogy az utókor kezeli az ő munkásságát. 
 Gálvölgyi Dorka nagypapájával és édes-
apjával ellentétben nem a színpadot válasz-
totta, hanem a háttérben dolgozik.  Mint 
mondta, fontosnak tartja a közművelődést, 
szereti, ha értelmes, tartalmas programo-
kat tud adni az embereknek. Szomorúnak 
tartja, ahogy a politika napjainkban meg-
osztja a kulturális életet.

 Mindezek mellett vidámabb témák is 
szóba kerülnek a beszélgetésben. Kiderül 
például, milyen pálya felé igyekezett terel-
ni édesapja, s az is, milyen rajzfilm figurát 
rajzolt meg róla Dargay Attila. 
 A Zavarhatok következő vendége: Kele-
ti Éva fotóművész lesz. 
 A Sarokba szorítva ezen a héten az egész-
ségügy helyzetével és aktuális kérdéseivel 
foglalkozik. A műsor vendége, Bajkó Nor-
bert alpolgármester, Jeneyné dr. Szkalák 
Ilona az egészségügyi bizottság tagja és dr. 
Dunai György, a Tormay Károly Egészség-
ügyi Központ igazgatója lesznek. 
 Szombaton délelőtt pedig mindenkit vár 
a Hello Szombat. A magazinműsor számos 
érdekességet ígér a nézőknek, a vidám per-
cekről Tapai Dóra gondoskodik. 

EZT KÍNÁLJÁK  
az új műsorok! 

Helyet cserél a Sarokba 
szorítva és a Zavarhatok? 
műsora a GödöllőNetTV. 

A MŰSOROK MEGTEKINTHETŐK  
a Godollonettv Facebook-oldalán 
és Youtube-csatornáján. 
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   E sorok 
írója nem is-
mer olyan 
embert, aki 
ne rajongana 
a sajttortá-
ért. Minden-
kinek meg-
van a maga 
receptje, a 
kedvenc, 
aminél nincs 
finomabb. 
De biztos, 
ami biztos, ez egyetlen sajttorta rajongót 
sem akadályoz meg abban, hogy ha csak 
teheti, ne kóstoljon meg más sajttortákat… 
sosem lehet tudni alapon. 
 Nos, az Aliter Dulcia  finomságait bemu-
tató könyv igencsak feladja nekik a leckét, 
ugyanis nyolcvanhét különböző receptet 
oszt meg az olvasókkal. (Hajrá, lehet kez-
deni a sütést és a kóstolást!)
 Az Aliter Dulcia egy spanyolországi cuk-
rászműhely, aminek a sajttorták hozták 
meg a világhírnevet. Receptjeiket ma már a 
világ számos országában használják, Eu-
rópában épp úgy megtalálhatók a leírása-
ik alapján készített finomságok, mint Dél-
Amerikában vagy az USA-ban. 
 Isabel Pérez, az Aliter Dulcia alapítója és 
vezetője nem kezeli titokként a recepteket, 
büszke a sikerre. Most úgy döntött, könyv 
alakban mindenki számára hozzáférhetővé 
teszi ezeket: „azzal a nem titkolt szándék-
kal, hogy boldoggá tegyenek benneteket, 
kedves olvasóim.”
 Aki a kötetet kézbe veszi, rádöbben, újra 
kell gondolnia mindent, amit a sajttortákról 
eddig gondolt. És persze feltétlenül ki kell 
próbálnia mind a nyolcvanhét receptet… 

(Isabel Pérez: Sajttorták 
 – A világ minden tájáról) 

A SAJTTORTÁK 
BIBLIÁJA

AJÁNLÓJA

BAGOLY 
könyvesbolt

Sport ikonok  
nagy pillanatai

KÖNYVBEMUTATÓVAL  
nyitott újra a könyvtár

   A sport és a művészet különleges talál-
kozásának lehetnek tanúi az érdeklődők a 
Levendula Galéria új  kiállításán. A falakra 
Hámori Anett festőművész munkái kerültek, 
melyeken magyar példaképeink történetei 
elevenednek meg – sportolók, olimpiai ér-
meseink kiemelkedő, emlékezetes pillanatai. 
 Korondi Margit, Székely Éva, Papp Laci,  
Petschauer Attila, Szilágyi Áron – hogy 
csak néhányukat emeljük ki – és a kiállítást 
megnyitó Gémesi Csanád, olimpiai bronz-
érmes vívó került Hámori Anett képeire. 

   K ü l ö n l e g e s 
könyvbemutatóval 
nyitott újra a Gödöl-
lői Városi Könyvtár 
és Információs Köz-
pont. Az intézmény 
március 16-tól is-
mét a teljes nyitva-
tartással és szolgál-
tatási körrel várja az 
olvasókat, s a kétnapos nyitó rendezvényso-
rozat részeként Istók Anna legújabb köny-
véről beszélgetett a szerző és Liskáné Fóthy 
Zsuzsanna. 
 Az „Elejétől a végéig” címmel megjelent 
kötet még a múlt év végén jelent meg, de   

– mivel a drasztikusan megemelt energiaárak 

miatt a könyvtár is bezárt – a be-
mutatóra csak most kerülhetett sor. 
 Istók Anna harmadig regénye, egy 
furcsa, és szomorú szerelmi négyszög 
történetet mutat be, ami az egyes sze-
replők szemszögéből, többféleképpen 
elevenedik meg. Fontos szerep jut a 
zenének is, ami többféle módon kí-
séri végig a történetet, a különböző 
igazságokat.  

 A bemutató azonban nem csak erre a re-
gényre korlátozódott, Istók Anna és Fóthy 
Zsuzsanna beszélgetésében szó esett a könyv-
kiadás mai helyzetéről és azt is megtudhat-
ták az érdeklődők, hogyan készül, milyen 
fázisokon megy keresztül egy regény a meg-
jelenésig. 
 Az estnek az írónő – vagyis a könyvtár 
igazgatóhelyettese – és a moderátor– a 
könyvtár igazgatója – rendkívüli humor-
ral átszőtt beszélgetése különleges hangu-
latot adott, amit tovább fűszereztek a zenei 
produkciók.  

 A gödöllői festőművész a Premontrei Is-
kolaközpont művésztanára a kiválóságok 
húzódik meg. 
 A megnyitón köszöntőt mondott dr. 
Gémesi György polgármester, közremű-
ködött Lutz János és Szeverényi Mátyás. 

TÖBB FOTÓVAL  
a www.szolgalat.com-on,  
bővebben GodollonetTV Facebook-oldalán.
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Lessük meg a 
GÓLYÁKAT!

MEGKEZDŐDÖTT  
a medvehagyma szezon 
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PÁLYÁZAT 
ÁLTALÁNOS  
ISKOLÁSOKNAK

  „Nyomozz növények után az iro-
dalomban!” címmel a Nemzeti Bo-
ta nikuskert alkotópályázatot hirdet 
általános iskolás osztályok részére.
 Pályázat célja, hogy a gyerekek 
kreativitásának segítségével felhív-
ja a figyelmet a növényvilág szépsé-
geire, sokféleségére és a növények 
életünkben, kultúránkban játszott el-
engedhetetlen szerepére, valamint 
hozzájáruljon az olvasáskultúra fej-
lesztéséhez.

A	résztvevő	osztályok	feladata,	
hogy	közös	munkával	tablót	készít-
senek	az	alábbi	tartalmi	részekkel:
1.    Növényneve(ke)t tartalmazó vers, 

mondóka vagy más irodalmi mű. 
Novella, regény esetén idézett 
szövegrészlet szövegkörnyezet-
tel (kézírással!).

2.    A növény rövid, bemutató leírása 
(hol él, mi jellemzi, védett-e stb.) 
a forrás pontos megjelölésével 
(szerző(k), könyv/forrás címe, ki-
adó, kiadás éve). A forrás megje-
lölését a készülő tablón a bemu-
tató leírás alatt zárójelben kérjük 
feltüntetni.

3.    Illusztráció, azaz kézzel készített 
rajz/festmény/vegyes technika 
vagy saját fénykép a növény(ek)ről.

 
Beérkezési határidő: 2023.	május	5.

A pályázat pontos részletei a Nemzeti 
Botanikuskert honlapján olvashatók. 

(forrás: www.botakinukkert.hu)

Telefonos applikációval bővült a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület (MME) gólyafészek 
adatbázisa, amely így még egyszerűbbé teszi a lakosság 
számára a megfigyelésen alapuló adatszolgáltatást.

   A medvehagyma szezon-
ja március végére, április ele-
jére esik általában. Ez a 
növény kora tavasszal 
jelenik meg.. A medve-
hagyma igen jótékony ha-
tású növény, hiszen kedvezően 
hat a vérkeringésre és az emésztő rendszer-
re. Emellett rendkívül finom, friss íze van, 
és számos felhasználási módja ismert. 

A Gólyales program célja szintén a 
lakosság bevonása a környezetük-
ben élő madarak megfigyelésébe, 

valamint a védelmüket is segítő közössé-
gi adatgyűjtésbe.
 Hasonlóan a téli akcióhoz, a gólyákat 
megfigyelő program is elérhető internet 
böngészőn keresztül is, valamint a Turdus 
mobiltelefonos applikációval. Akik részt 
vettek a téli madárlesen, azok az ott hasz-
nált bejelentkezési adataikkal tudják a kö-
zelükben lévő, vagy újonnan megfigyelt 
gólyafészkek adatait rögzíteni.
 Az új adatbázisban a korábbi költé-
si eredmények, a megfigyelési adatok és 
a fészkekről készült fotók is elérhetők, 
vagyis több mint tízezer fészek alapada-
tához kapcsolódó 118 ezer költési ered-
ményt, 55 ezer megfigyelési adatot és 67 
ezer fotót lehet böngészni eddig.
 A Gólyales mellett hamarosan elérhe-
tő lesz a tavaszi időszakban megfigyelhe-

tő állatokra kialakított adatgyűjtés, a Ta-
vaszi természetles elnevezésű program, 
továbbá a fecskéket is leltárba vevő felü-
let, a Fecskeles. Tervben van még az au-
tók által elütött, áramütés, ablaknak üt-
közés következtében, vagy egyéb okból 
elpusztult állatok bejelentését is lehető-
vé tevő applikáció is.  (Forrás: berek.hu)

 Tavasszal sokat találni belőle az erdőben, 
így ilyenkor sokak kedvenc elfoglaltsá-

gává válik a medvehagyma gyűjtése. 
Nagyon fontos azonban odafigyelni, 

hiszen összetéveszthető a gyöngy-
virág leveleivel, amely viszont 
mérgező. Éppen ezért érde-
mes a medvehagyma szedé-

sét már most a szezon elejére időzíteni, mi-
vel a gyöngyvirág ilyenkor még nem bújik elő. 
 A medvehagymát kizárólag saját fogyasz-
tásra szedhetjük, naponta legfeljebb 2 kg 
mennyiségben az állami erdőkben, amelyek 
nem minősülnek természetvédelmi terület-
nek.  (Forrás: agraroldal.hu)
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DÍSZESET  
a hasznossal
Most már mondhatjuk, hogy szer-
te a városban mindenki elkezdte 
a tavaszi munkálatokat, sokan 
kérdeznek tőlem is, és rengete-
gen látogatják a kertészeteket is. 

			13	éves,	 
ivartalanított	
kistestű	kan.	
Más	kutyával	 
is	elvan.

		2	éves	ivarta-
lanított	kan.	Pó-
rázon	szépen	
sétál,	szuka	ku-
tyával	jól	elvan.	
Imádja	a	gyere-
keket

	Maszat	2	éves	
ivartalanított,	
kistestű	kan.	
Más	kutyákkal	
elvan,	pórázon	
szépen	sétál.

		6	éves	
ivaros	szuka.	
Pórázon	szépen	
sétál,	gyereke-
ket	nagyon	
szereti.

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 
JOJÓ

TURBÓ

MASZAT

LIZA

A GYEPMESTERI  
TEVÉKENYSÉGHEZ  

KAPCSOLÓDÓ TELEFONSZÁMOK  
(Gödöllő közigazgatási határain belül):

KÓBOR EBEK BEJELENTÉSE:  
06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

GYEPMESTERI TELEP:  
06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

ÁLLATTETEM BEJELENTÉS:  
06-70-508-5422, naponta 8-20 óráig

Nagyon sokan már otthon nevelgetik 
az idei zöldségpalántákat, de van-
nak akik inkább megvárják az ül-

tetésre készen kaphatókat. Bárhogy is le-
gyen, ezeket a haszonnövényeket egyszer 
majd el kell helyezni a kertben. 

HOGYAN TEGYÜK? 
Sokan magaságyásokat használnak, ám re-
mek megoldás lehet a haszonnövényeket, 
dísznövényekkel összekapcsolni, mert igazi 
kuriózum lehet a kertünkből. Eltérhetünk 
bátran az egyenes ágyásoktól, mert ugyan 
miért ne lehetne íves zöldségeságyásunk, 
akár különböző egynyári vagy évelő virá-
gokkal felváltva? 
 Akár kisebb kerti szobrokat, madárita-
tókat is elhelyezhetünk a haszonnövények 
közé, vagy kialakíthatunk olyan kertet is, 
ami kör alakú, a kör közepén pedig akár 

apró asztalt is elhelyezhetünk székekkel. 
A  nyáreste  itt is kellemes beszélgetések, 
fröccsözések helyszíne is lehet, mert ugyan 
ki írja elő, hogy a haszonkert nem lehet pi-
henőkert is egyben? 
 Apró tipegőkkel vagy bontott téglákból 
helyes kis utakat, elválasztásokat és íve-
ket is lerakhatunk a haszonkertbe, ezzel 
is növelve annak díszítő értékét. Sok egy-
nyári virág, mint például a bársonyvirág 
még a kártevők elűzésében is segíthet, 
ahogy a kapor pedig szép virágaival és il-
latával a legyeket tartja távol. A palántáink 
közé ültetve nemcsak rendkívül mutató-
sak, hanem hasznot is hajtanak a kertje-
inkben. Egyes  ágyásokat szegélyezhetünk 
alacsony cserjékkel, de akár sziklákkal is, 
így mindjárt sokkal különlegesebb lát-
ványt fog nyújtani egy-egy salátával vagy 
karalábéval beültetett rész. Érdemes fel-
fedezni a haszonnövényeink szépségét is, 
mert sok esetben erre nem figyelünk, pe-
dig sok mutatós is van közöttük. A futó-
növényeink mögé szépre festett apácará-
csot is elhelyezhetünk, így is mindjárt más 
hatást érhetünk el. Használhatunk maga-
sabb díszfüveket is akár szabályosan, akár 
elszórva, de az oszlopos örökzöldek is igen 
mutatósak tudnak lenni a haszonkertben 
elhelyezve. Nagyon sok gyönyörű kertet 
találhatnak az interneten példának, elég, 
ha a keresőbe beírják, hogy „ornamental 
vegetable garden” . Millió ötletet kaphat-
nak, amiből őszintén remélem sok ihletet 
nyernek majd. 
 Jó kertészkedést kívánok! 

Bujtás Anikó • www.bujtaskert.hu 
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   A negyedik helyen végzett a 
Mészáros Eszter, Dénes Eszter, 
Bajos Gitta összeállítású ma-
gyar hármas a nők 10 méter lég-
puska csapat versenyszámában 
a Tallinnban megrendezett lég-
fegyveres Európa-bajnokságon.
 A trió a harmadik helyért 
zajló mérkőzésen 16-10-re ki-
kapott a Julia Ewa Piotrowska, 
Na ta lia Kochanska, Aneta Stan-
kiewicz alkotta lengyel együt-
testől.
 A 16 pontig tartó bronzmér-
kőzésen jól kezdtek a magyarok, 2-0-ra és 
4-2-re is vezettek. Innen 6-4-re fordítottak 
a lengyelek, de Mészárosék előbb egyenlí-
tettek, majd 8-6-nál már ismét a magyar 

   Bravúros döntetlent ért el 
a Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete 
a Fóti SE ellen az NB II-es sakk csa-
patbajnokság hetedik fordulójában. 
Az ellenfél nyolc táblán is magasabb 
Élő-ponttal rendelkezett, mégis sike-
rült kiharcolni a döntetlent.
 Az országos Diákolimpia egyé-
ni döntőjébe három GSBE-s fiatal 
– Fecske Csaba, Papp Lőrinc és Lé-
nárt Kinga – jutott ki a korcsoportjá-
ból. Csapatban a Fecske Csaba ve-
zette váci Boronkay középiskola került 
az országos döntőbe.

NB II. ERKEL CSOPORT:
GSBE–Fóti SE 6-6
Győzött:     Nagyajtai G., Kozma G., 

Személyi B.
Döntetlen:     Veréb G., Fecske Cs., 

Törőcsik J., Papp L., 
Haaz G., Dezső E.

Vesztett:     Sillye K.,Nagy D.,  
sr. Pertvai L.

Népes mezőny  
GÖDÖLLŐN

Bravúros döntetlen  
FÓT ELLEN
SAKK

Negyedik lett MÉSZÁROS  
ESZTER a magyar  
csapattal az Eb-n

T ömegeket vonzott a hétvégi Mezei Or-
szágos bajnokság, aminek keretein be-
lül megrendezésre került a Magyar 

Egyetemi-Főiskolai bajnokság, illetve a sza-
kaszos aquatlon (úszás,futás) is. Az esemény-
re közel 1100 nevezés érkezett és 14 egyetem-
ről vettek részt a MEFOB versenyszámokban, 
a grandiózus helyszín pedig a Gödöllői Ki-
rályi Kastély parkja volt. A MATE-GEAC 
toborzó felmérőjén pedig közel 400 gyerek 
vett részt, ami szintén nagy siker az egyesü-
let és a magyar atlétika számára is.
 A MATE-GEAC-os Balogh Ádám, Roska 
Dániel és Lesták Ármin összeállítású fiatal 
csapata bajnoki címet szerzett 8000 méteren, 
az U20-asok között. Az abszolút csapatver-
senyben a MATE-GEAC együttese (Lesták 
Ármin, Karai Levente, Szőke-Kiss Jácint) a 
7. helyen végzett. Az U18- as csapat Regenye 
Zsófia, Zsemle Hanna és Gelle Zsófia 4500 
méteren a 4. helyet szerezték meg. A kiseb-
bek között Gladinetz Milos ezüstérmes az 
U12-es korosztályban 1000 méteren, test-
vére Gladinetz Leó (U8) 560 méteren a 3. 
helyet szerezte meg. Az újonnan megalaku-
ló triatlon szakosztály is méltón képviselte 
magát, a szakaszos aquatlon versenyen szü-
letett érem Galli Ádám nevéhez fűződik, aki 
3. helyen ért célba az újoncok között.  

Forrás/fotó: MATE-GEAC

csapatnál volt az előny. A következő négy 
sorozatot azonban megnyerte a tavaly Euró-
pa-bajnok együttes, és 8-14 után már csak 
szépíteni tudott a magyar csapat.

SPORTLÖVÉSZET 

ATLÉTIKA

A Gödöllői Királyi Kastély adott otthont a 115. Mezei 
Futó Magyar Bajnokságnak, a sikeres szervezés mellett 
jobbnál jobb eredmények születtek a hétvégén.



   Március második hétvégéjén 
rendezték a MISZ 2023-as Te-
rem Íjász Országos Bajnokság 
döntőjét. A kvalifikációk során 
is szép eredményeket értek el a 
HUN-TER versenyzői, de az ob-n 
még erre is rátettek egy lapáttal. 
Szinte mindenki javított a kvali-
fikációs eredményein és éremmel 
a nyakában térhetett haza. Ke-
menes Goldának ez volt az első 
ob-ja, Ádám Zaránd és Babity 
Domonkos pedig a kiesős for-
dulókban állták a sarat, sőt Do-
monkosnak még egy helyet sike-
rült is javítania. 

EREDMÉNYEK:
 Ádám Zaránd 
 (kadett, olimpai reflex): I. hely
 Kemenes Golda 
 (felnőtt, barebow): II. hely
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    Az első igazi tavaszi 
hétvégén rendezték a 60. Tavaszi 
Spartacus Kupát a Vértesben, Gánt-
Bányatelepen, a 2021. évi Szenior 
Tájfutó Világbajnokság erdei selejte-
ző terepének helyszínén.
 A verseny tipikus középhegységi te-
repen zajlott, nem számítva a bauxit-
bánya területét, mely inkább Marsbéli 
tájat idézett. 
 A március 18-19-i hétvége orszá-
gos rangsoroló futamnak minősült, 
szombaton középtávon, vasárnap pe-
dig hosszútávon zajlott a versengés.
 Az összetett eredmények alakulá-
sát az utánpótlás versenyzőinél a va-
sárnapi vadászrajt tette izgalmassá 
és igen szorossá, hiszen a verseny-
zők a szombati futam során szerzett 
hátrányuknak megfelelő különbséggel 
– mely lehetett akár pár másodperc is – 
kaptak rajtidőt és indultak a győztes 
után, így a célba érkezési sorrend egy-
ben a verseny végeredményét jelentette.
 A Gödöllői Kirchhofer József Sport-
egyesület tájékozódási futói három 
dobogós helyet is elnyertek, Vársze-
gi Zsombor a fiú 12-es korcsoportban 
ezüst, Nagy Norbert a fiú 14-es kor-
osztályban szintén ezüst, míg Kiss Ka-
milla a női 20-as csoportban aranyér-
met szerzett.

Kiemelt eredmények  
összefoglalva:
M12C	–	Várszegi Zsombor	2.	hely
M12C – Gyurina Márton 6. hely
M14B	–	Nagy Norbert	2.	hely
M14B – Vajda Márk 5. hely
M18B – Foris Máté 5. hely
M20A – Foris Dávid 5. hely
W10D – Várszegi Gréta 4. hely
W20A	–	Kiss Kamilla 1.	hely

ELKEZDŐDÖTT A 
VERSENYSZEZON
TÁJFUTÁS

Remekül szerepeltek  
a GÖDÖLLŐI SPORT 
KLUB íjászai az ob-n

GÖDÖLLŐI
SIKER 
a Spartan 
MuayThai 
kupán

   Március 11-én, Budapesten került meg-
rendezésre a XI. Spartan MuayThai kupa 
több mint 200 versenyző és 5 ország rész-
vételével. A versenyen a gödöllői Kovács 
Levente Gergő a 15-16 éves korosztályban 
első helyezett lett. A Török Ignác Gimná-
ziumban tanuló Levente a gödöllői Crow 
Gym Sportegyesület thai box versenyzője, 
edzője Varjú László.

ÍJÁSZAT

THAI 
BOKSZ

 Babity Domonkos 
 (felnőtt, barebow): III. hely
 Szűcs Márton
 (gyerek, vadászreflex: III. hely
 Elekes Gergő (felnőtt, csigás): V. hely

Forrás/fotó: GSK
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BEKÜLDÉSI	HATÁRIDŐ:	 
2023.	ÁPRILIS	6.	
A	BAGOLY	KÖNYVESBOLT 
1000	Ft-os	vásárlási	utalványát	nyerte:	 
Bíróné Papp Ágnes, Tesánszki Judit 

A	DŰLŐ	BORKERESKEDÉS	1000	Ft-os	 
vásárlási	utalványát	nyerte:	 
Garai Szabolcs, Dubovszkijné Z. Katalin   

A	HAPPY	BOX	(Petőfi-udvar)	2000	Ft-os	 
utalványát	nyerte: Mészáros Mira

A	VÁROSI	MOZI	ajándékát	nyerte:
Pálinkás Benőné, Lipták Ferenc  

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, 
hogy a nyereménysorsoláson való rész-
vételhez elengedhetetlen, hogy – akár 
postai úton, akár e-mailen küldik be 
a megfejtést – a nevük mellett a pon-
tos postai címüket is adják meg!

REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI	KÖZFORGALMÚ	 
GYÓGYSZERTÁRAK	ÜGYELETI	IDŐSZAK:
	 hétköznap	és	szombaton:	20.00-22.00	óráig
	 vasárnap	és	ünnepnapokon:	8.00-22.00	óráig
2023.	március	20–26-ig
SANITAS	GYÓGYSZERTÁR 
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco) Tel.: 06-28/545-585

2023.	március	27-től	április	2-ig
EGYETEMI	GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Egyetem tér 1., Tel.: 06-28/420-243

2023.	április	3–9-ig
MÁRIABESNYŐI	GYÓGYSZERTÁR 
Gödöllő, Szabadság út 167., Tel.: 06-28/419-749

0-24	ÓRÁS	GYÓGYSZERTÁRI	NYITVATARTÁS:
VÖLGY	PATIKA	(OMV kút mögött)
2142 Kistarcsa, Szabadság út 56. Tel.: 06-28/999-615

GYÓGYSZERTÁRI	ÉJSZAKAI	ÜGYELET	 
BUDAPESTEN	20.00-TÓL	08.00	ÓRÁIG:
ÖRS	VEZÉR	GYÓGYSZERTÁR	– Budapest,  
Örs Vezér tere 23., Tel: 06-1/221-3861, vagy 06-1/422-0382
TERÉZ	GYÓGYSZERTÁR	–	1067. Budapest, Teréz krt. 41. 
(Teréz krt. – Szondi utca sarok) 
Tel: 06-1/475-0295, vagy 06-1/311-4439
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   Gödöllő	Város	Ön-
kormányzata	 (2100	
Gödöllő,	Szabad-
ság	tér	6.)	a	tulajdo-
nában	álló	földterü-
letek	bérbeadására	
(zártkerti)	vonatko-
zóan	egyfordulós	nyil-
vános	pályázatot	hir-
det.

A	BÉRBEADÁSRA	KÍNÁLT	
FÖLDTERÜLETEK	JELLEMZŐI:
1.			Gödöllői,	zártkerti,	7523/8	
helyrajzi	számú,	1039	m2	
területű,	1,98	a.k.	katasz-
teri	tiszta	jövedelmű,	az	in-
gatlan-nyilvántartás	szerint	
kert	művelési	ágú,	3	minő-
ségi	osztályú,	mezőgazda-
sági	rendeltetésű	tehermen-
tes	földterület

2.			Gödöllői,	zártkerti,	7523/10	
helyrajzi	számú,	1043	m2	
területű,	1,99	a.k.	katasz-
teri	tiszta	jövedelmű,	az	in-
gatlan-nyilvántartás	szerint	

kert	művelési	ágú,	3	mi-
nőségi	osztályú,	me-
zőgazdasági	rendel-
tetésű	tehermentes	
földterület
A	földterület	bérbe-
adásának	kezdő	aján-

lata:	(ÁFA-mentes)	

	 7523/8	Hrsz	esetén:	
 20.769 Ft/év
	 7523/10	Hrsz	esetén:	
 24.633 Ft/év
	 Pályázat	leadásának	
	 határideje:	2023. április 10.

ÉRDEKLŐDNI
Gödöllői	Polgármesteri	 
Hivatal	Ügyfélszolgálatán
	 hétfőn:	8-18,	 
	 szerdán:	8-16.30-ig
(Gödöllő,	Petőfi	tér	4-6.)
Pozmán Edinánál 
(telefon:	+36	70	886	86	96)	 
lehet,	aki	az	érdeklődők	 
részére	részletes	tájékozta-
tást	ad.	

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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   1/2022 (01.18.) sz. Taggyűlési határozat A Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli 
szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, 
hogy a Társaság többségi tulajdonosával, a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemért Alapítvánnyal, mint Támogatóval 
támogatási megállapodást kössön az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium által a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támo-
gatásáról szóló 1703/2021. (X. 5.) Korm. határozat (a továb-
biakban: „Korm. határozat”) alapján 400.000.000,- Ft, azaz 
Négyszázmillió forint támogatási előlegként nyújtott összeg-
re a Társaság, mint Végső kedvezményezett működésének tá-
mogatására és a Végső kedvezményezett koronavírus-világ-
járvány által okozott gazdasági nehézségeinek enyhítésére. 
Készült az írásbeli szavazólapok alapján. 

   2/2022 (04.01.) sz. Taggyűlési határozat A Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbe-
li szavazás útján elfogadja a Társaság 2022. évi Üzleti Tervét 
az alábbi fő számokkal és mutatókkal: ezer Ft-ban: 

   3/2022 (05.09.) sz. Taggyűlési határozat A Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megis-
merte a Társaság 2021. évi beszámolóját, közhasznúsági mel-
lékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés). A 
Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizs-

A Gödöllői Királyi Kastély
közgyűlésének HATÁROZATAI 

gálói jelentést. A Taggyűlés írásbeli szavazás útján a Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszá-
molóját, a közhasznúsági mellékletét és könyvvizsgálói jelenté-
sét 52 431 e forint adózott eredménnyel, 8 197 261 e forint mér-
legfőösszeggel elfogadja. A Taggyűlés elfogadja továbbá a 2021. 
évi 52 431 e forint adózott eredmény (nyereség) eredménytar-
talékba helyezését. Készült az írásbeli szavazólapok alapján. 

   4/2022 (05.30.) sz. Taggyűlési határozat A Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbe-
li szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazga-
tóját a Társaság és a Társaságban tulajdonrésszel rendelkező 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kö-
zött kötendő Támogatási megállapodás aláírására. Készült az 
írásbeli szavazólap alapján.

  5/2022 (08.01.) sz. Taggyűlési határozat A Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbe-
li szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazga-
tóját a Társaság és a Társaságban tulajdonrésszel rendelkező 
Gödöllő Város Önkormányzata között kötendő, Gödöllő 5852 
hrsz. ingatlant 365 m2 nagyságú területen érintő, gyalogos-, 
és kerékpárútra vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírá-
sára. A haszonkölcsön szerződés a szavazólap és Taggyűlé-
si határozat elválaszthatatlan melléklete. Készült az írásbe-
li szavazólap alapján.

   6/2022 (12.21.) sz. Taggyűlési határozat A Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli 
szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, 
hogy a Társaság többségi tulajdonosával, a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemért Alapítvánnyal, mint Támogatóval 
támogatási megállapodást kössön Magyarország Kormánya ál-
tal a központi költségvetésből a Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésé-
nek támogatásáról szóló 1703/2021. (X. 5.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: „Korm. határozat”) alapján 200.000.000,- 
Ft, azaz kettőszázmillió forint támogatási előlegként nyújtott 
összegre a Társaság, mint Végső kedvezményezett működé-
sének támogatására. Készült az írásbeli szavazólap alapján.

   7/2022 (12.21.) sz. Taggyűlési határozat A Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli 
szavazás útján hozzájárul a Társaság többségi tulajdonosa, a 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a 
Társaság között kötendő, a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetemért Alapítvány tulajdonában álló Gödöllő 5852 hrsz-ú 
(Kastély); Gödöllő 5848 hrsz-ú (kápolna), valamint a Gödöl-
lő 5856/1 hrsz-ú (park) ingatlanok használatának és haszno-
sításának szabályait rögzítő szerződéshez és felhatalmazza a 
Társaság ügyvezető igazgatóját a szerződés aláírására. Készült 
az írásbeli szavazólap alapján. 

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.
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Húsvéti ajánlataink
Szeretteivel töltSe az ünnepet, ne a konyhában!
a húsvéti hidegtálakat és a vendégváró 

süteményeket rendelje meg tőlünk! 

A Szekszárdi Borvidék legjobb  
Pincéje, Gödöllőre látogat!

További részleTek: etterem.solier.hu

Heimann
borvacsora

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.

TorTarendelés: +36-20-396-55-12 • Menü Megrendelés: +36-20-350-40-11
www.solier.hu • ebéd Menü: https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

2023. ápriliS 28.
péntek 18 óra

önnek nem kell fáradoznia, csak 
gondtalanul élvezni az ünnepet  
és fogadni a locsolókat!
További részleTek:  
cukraszda.solier.hu

EmElőkosaras  
autó bérbEadás

 www.kosarasautoberles.eu  

Füle Bence
06 20 261 7666

fule.bence@zoldteruletgondozas.hu

Telefon: 
+36 20 284 4051

www.zoldteruletgondozas.hu

hirdetés

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD
A lábfej fájdalmainak 
leggyakoribb okai 2. rész 
A sarkantyú is okozhat fájdalmat
Ez tulajdonképpen a sarokcson-
ton kialakuló abnormális csontki-
növés,	mely	túlerőltetéstől, nem 
megfelelő cipőtől, rossz testtartástól 
egyaránt kialakulhat. A sarkantyú-
val összefüggő fájdalom általában 
járáskor vagy álláskor jelentkezik, 
gyakran reggel, vagy amikor hosz-
szabb ideig tartó "pihentetés" (pl. 
ülés) után újra lábra állunk. A sar-
kantyú nem mindig jár együtt fáj-
dalommal. Előfordulhat az is, hogy 
a sarkantyú és a talpi kötőszöve-
tes lemez gyulladása együttesen 
jelentkezik.
 A csonttörés nemcsak akkor kö-
vetkezhet be, ha hirtelen nagyobb 
hatás éri a csontot. A hosszú ide-
ig tartó komoly megterhelés kö-
vetkezménye is lehet a csont mik-
roszkopikus sérülése, mely idővel 
"valódi" töréshez vezethet (ez az 
úgynevezett fáradásos törés). Gya-
kori a sportolóknál, de akkor is je-
lentkezhet, ha valaki túl hirtelen	
kezd	intenzív edzésbe. A lábunk-
ban található csontok különösen 
hajlamosak lehetnek erre a problé-
mára. Természetesen, a lábfejben 
található csontok ugyanúgy eltör-
hetnek, mint a testünk más részein 
lévőek, például egy traumát köve-
tően. A töréssel összefüggő fájda-
lom terhelésre romlik, de folyama-
tosan jelen lehet. Az érintett terület 
megduzzadhat, érzékennyé válhat.
 Az ízületi	gyulladás előfordul-
hat a lábízületekben is. Bár leg-

gyakrabban a talp	középső	része-
in	található	ízületek az érintettek, 
a sarok közelében lévők is begyul-
ladhatnak. A fájdalom ilyenkor nem-
csak terheléskor, járáskor vagy ál-
láskor jelentkezik, hanem akkor is, 
ha a lábunk „pihen".

Hogyan kezelhetőek ezek  
a betegségek fizikoterápiával?
Csonttörés	esetén már gipszelt 
állapotban is végezhetők SIS 
mágnesterápiás kezelések. A 
nagy intenzitású elektromágne-
ses mező javítja a vérkeringést az 
érintett területen, és segíti az ér-
rendszeri és porcos hegszövet kép-
ződését. Ennek következtében je-
lentős csontátépülés indul be.
 Sarkantyú	gyógyítátsára leg-
többször a	 lökéshullámterápia 
válik be. A lökéshullám egy akusz-
tikus hullám, ami magas energiát 
juttat a fájdalmas pontokhoz és a 
sérült szövetekhez. Ez az energia 
elősegíti a gyógyulást, valamint az 
inak és lágy szövetek regeneráci-
ós folyamatait.
 Ízületi	gyulladás	csökkentésére 
nagyintenzitású	lézer	ajánlott. A 
12 W maximális teljesítmény révén 
a nagy intenzitású lézerfény rend-
kívül mélyen hatol a szövetekbe. 
A szabad idegvégződések és más 
fájdalomreceptorok mechanikai sti-
mulációja a bőr alatti szövetekben 
gátolja a fájdalom útját az idegrend-
szerbe, ezáltal azonnali fájdalom-
enyhülést eredményez. ng



INGATLAN
 •  Blahán, két lakrészből álló csa-
ládi ház 543 m2-es telken eladó! 
Iár: 88.9MFt! Tel: 06-20/539-1988 

 •  Alvégen található nappali+ 
négyszobás ház közel 600 m2-es 
telken eladó! Iár: 87.9MFt! Tel: 06-
20/539-1988

 •  64 m2-es, Erzsébet krt-i, 4.emeleti 
erkélyes lakás eladó! Iár: 38.9MFt! 
Tel: 06-20/539-1988

 •  Kazinczy krt-on, 4.emeleti er-
kélyes, 58 m2-es, jó állapotú la-
kás eladó! Iár: 40.9MFt! Tel: 06-
20/539-1988

 •  BEFEKTETŐK figyelmébe: gödöl-
lői, jelenleg nem beépíthető zárt-
kerti, központ közeli szántó telkek 
kedvező áron eladók! Iár: 3 MFt-
tól 8.9 MFt-ig! Tel: 06-20/539-1988

 •  Családi házat, építési telket kere-
sek Gödöllőn és környékén ügyfe-
leim részére! Tel: 06-20/944-7025

 •  Budapest belvárosában VII.ker. 
Hársfa utcában 36 nm-es, más-
fél szobás, galériás lakás eladó. 
Iár: 36 M Ft. Tel.: 06-20-519-6023 

 •  Szilasligeten kúria jellegű csa-
ládi ház eladó. 3 szoba, 2 fürdő-
szoba, étkező, berendezett kony-
ha, egész padlástér lambériázva, 
beépített gardróbszekrényekkel, 
garázs és tároló helyiségekkel. Iár: 
68,9 M Ft. Tel.: 06-20-519-6023 

 •  Eladó Isaszeg belterületén, a hor-
gásztó és természetvédelmi te-
rület közelében (50 m-re) egy 80 
nm-es, összkomfortos, jó állapo-
tú családi ház, 400 nm panorámás 
telekkel, + 28 nm szuterénnel. Iár: 
37,9 millió Ft. Érd: 06-70-432-6660

 •  Elcserélnénk, Egyetemhez kö-
zeli 68 nm-es, nagy teraszos, fel-
újított lakásunkat, szintén kör-
nyékbeli vagy Nagyfenyvesi 
részen lévő kertes házra. Ajánla-
tokat várjuk, további információ: 
ingatlancseregodollo@gmail.com

 •  Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában 
egy magasföldszinti, 65 nm-es, 2 
szobás lakás gardróbbal, loggia-
val 54 M Ft irányárért. Tel: 06-20-
919-4870

 •  Eladó Gödöllőn a János utcában 
egy 50 nm-es, 3. emeleti 2 szobás, 
loggia-val rendelkező, egyedi fű-
téses öröklakás. Iá.: 37M Ft. Érd.: 
+36209194870

 •  Eladó az Incsői lakóparkban egy 
137 nm-es, 3 nagy szobás, nagy 
konyhás, két fürdőszobás föld-
szinti lakás 300 nm-es kertkap-
csolattal. Az ingatlanhoz tarto-
zik egy zárható, nagyméretű 29 
m2-es, két helyiségből álló ren-
dezett pincerész. Iá.: 99M Ft. Érd.: 
+36-20-919-4870

 •  Eladó a Boncsokban 1700 nm-
es, művelési ágból kivett zártkert. 
A telken fúrt kút, 25 gyümölcsfa, 
telepített szőlő található. Az in-
gatlanon egy cseh típusú 22 nm-
es faház áll pincével. Iá.: 16,9M Ft. 
Érd.: +36-20-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
 •  Gödöllőn, a Kazinczy lakótele-
pen 2 szobás, berendezett, log-
giás, parkettás lakás április 15-től 
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-
9446-816 

 •  Gödöllő Palotakerten földszin-
ti, 1 szobás, bútorozott lakás ki-
adó. Tel: 06-28-530-245 

 •  Kistarcsán kiadó 1 szoba össz-
komfort önálló kis házban 1 vagy 
2 tanulónak vagy fiatal dolgozó-
nak. Irányár: 100.000 Ft + rezsi + 
kaució. Tel: 06-30-651-7866 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
 •  10 nm-es üzlethelyiség kiadó 
Gödöllő központjában. Érdeklőd-
ni: +36-30-950-9396

ÁLLÁS
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
BETANÍTOT T MUNKÁSOKAT, 
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT, 
ELEKTROMŰSZERÉSZT. Nyugdíja-
sokat is szívesen fogadunk. Érdek-
lődni lehet a 06-20-9423-112 tel. 
számon, illetve az uzemvezeto@
plastexpress.hu e-mail címen.

 •  Gödöllői cég karbantartó kol-
légát keres, B kat. jogosítvány-
nyal. Önéletrajzokat az evocool@
evocool.eu-ra várjuk.

 •  Gödöllői cég irodai kollégát 
keres, alapszintű informatikai is-
meretekkel. Önéletrajzokat az 

evocool@evocool.eu-ra várjuk. 
Megváltozott munkaképességű-
ek jelentkezését is várjuk!

 •  Szadán a Szűcs Fogadója étte-
rembe keresünk SZAKÁCS, KONY-
HAI KISEGÍTŐ-MOSOGATÓ kollé-
gát felvételre. Érdeklődni lehet 
személyesen vagy a 06-20-9430-
746-os telefonszámon.

 •  ÁLLÁSHIRDETÉS – Gödöllő és 
környéke/ Önálló és csapat mun-
kavégzésre képes, szakmunkás vil-
lanyszerelőket keresünk. Feltétel: 
szakmunkás-bizonyítvány, B ka-
tegóriás jogosítvány. Bejelentett, 
hosszú távú munkalehetőség, ver-
senyképes fizetés, alkalmazotti 
jogviszony. Munkavégzés helye: 
Pest megye/ Gödöllő és környé-
ke. Lakóépületek, irodaépületek, 
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E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

Tel.: 06-20-5255-366
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7. 
(Irodaépület az önkormányzat parkolójában)

NYITVATARTÁS:
H: zárva • K: 11-17 • Sz-Cs: 9-16 • P: 9-12

LAPZÁRTA:
A megjelenés előtti hét péntek 12 óráig.
Megjelenés szerdán.
Telefonon, faxon, levélben hirdetést 
nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartal-
máért nem vállalunk felelősséget.

Hirdetésfelvétel, 
lapinformáció

Gödöllői Cégcsoport 
 munkatársat keres  

IRODAI ASSZISZTENS 
 munkakörbe.  
JELENTKEZÉS:  

ejuhasz@dimensio.hu

Kiadó: Magyar 
Önkormányzatiság 
Fejlesztéséért Alapítvány
Társadalmi	mb.	felelős	szerkesztő:	L. Péterfi Csaba
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6. • Postacím: 2101 Gödöllő, Pf. 385
Web: www.szolgalat.com • E-mail: info@szolgalat.com
Tel.: 06-20-5255-366
Nyomdai	előállítás: EDS Zrínyi Zrt., 2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelős	vezető: Csontos Csilla vezérigazgató
A nyomdai előállítás ideje: a megjelenés előtti nap.
Megrendelési szám: 52023	•	ISSN	1218-2087

IMPRESSZUM GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT www.szolgalat.com

Lokálpatrióta lap
Alapítva: 1992

AZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ  
SZÁLLODA RECEPCIÓST keres többműszakos  

(nappali és éjszakai, 12 órás) beosztásban:
Feladatok: Vendégek érkeztetése és tájékoztatá-
sa, adminisztratív feladatok ellátása, pénzkezelés, 
számláztatási műveletek végrehajtása, szobafog-

lalások felvétele, rendszerben történő regisztrálása, 
visszaigazolása, nyomon követése

Az állásról bővebb tájékoztatás: https://
erzsebetkiralyne.accenthotels.com/hu/karrier
Fényképes önéletrajzokat a megpályázni kívánt 

munkakör megjelölésével az alábbi e-mail  
címre várjuk: office@ekhotel.hu

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK  
az Erzsébet Királyné Szálloda forgal-
mas, utcai (Dózsa György út) oldalán:

2023. április 1-től KIADÓ  
22,6 m2-es ÜZLET

2023. április 1-től KIADÓ  
26,7 m2-es ÜZLET

Az üzletekben vendéglátó  
tevékenység nem folytatható!

Érdeklődni: 06-20-392-83-03

Életjáradéki szerződéssel  
ingatlant vásárolnék.

HÍVJON BIZALOMMAL:  
06-30-7186-218 munkatársakat keresünk a

szadai ipari parkba!
Hétfőtől péntekig tartó 
éjszakás munkavégzés 

(22:00-6:00)
További információkkal  

(pl. bérezés) telefonos megkere-
sés során tudunk szolgálni!

TakaríTási csoporT- 
vezető és takarító

kapcsolatfelvétel: 
+36 20 387 0783-as  

telefonszámon  
hétköznap

8-16 óra között



csarnokok elektromos szerelése. 
Bérezés: megegyezés szerint. Ér-
deklődni: +36-30-9894-462 

 •  Munkatársat keresünk angol 
nyelvű összetett adatfeldolgo-
zó irodai munkára. A fényképes 
önéletrajzokat az info@adjuvo-
online.com e-mail címre várjuk. 
Főbb feladatok: kapcsolattartás 
a szállítókkal és a vevőkkel, ta-
núsítványok feldolgozása, adat-
bázis kezelés. Középfokú angol 
nyelvtudás, outlook és excel 
ismeret elengedhetetlen, fel-
sőfokú végzettség előny. 6-8 
órás munkaidő, bér megegye-
zés szerint.

 •  Gödöllői családi házba bejáró-
nőt keresünk heti egy alkalommal 
egész napra, hosszútávra maxi-
mum 50 éves korig. Tel: 06-70-
418-3032 

 •  Takarítanék rendszeresen vagy al-
kalmanként magánszemélyeknél. 
Irodaházak és lépcsőházak taka-
rítását 6 órás munkaidőben válla-
lom. Szívesen segítek nyugdíjasok 
ellátásában (takarítás, főzés, mosás, 
bevásárlás). Megbízható 42 éves nő 
vagyok. Érdeklődni a 06-20-4927-
189-es számon lehet. 

SZOLGÁLTATÁS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 60 
nyelven, anyanyelvi, diplomás, 
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gyakorlott szakfordítókkal, tolmá-
csokkal! Igazolt fordítások készí-
tése, kedvezményes, áfa mentes 
díjakon. Sürgős fordításokat mun-
kaidőn kívül is vállalunk. I.L.I. For-
dítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. 
Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu

 •  Language Cert angol akkreditált, 
nemzetközileg elismert, egynyel-
vű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I. 
Nyelviskolában! Ugyanitt egyéni 
és kiscsoportos angol, német, fran-
cia, spanyol, olasz, orosz, magyar 
nyelvtanfolyamok kedvezményes 
díjon. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kö-
rösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-
20-543-1775, e-mail: info@ili.hu

 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sövényvágás, bo-
zótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Fü-
vesítés, gyepfelújítás, vegyszeres 
gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyep-
szellőztetés. Metszés. Ágak, levelek 
elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. 
Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi 
permetezés. Kerti tavak tisztítása. 
Talajfúrás. 06-30-747-6090 

 •  Kőműves, burkolási munkákat 
vállalok, fiatal, profi, számlaképes 

mesterként Budapest és környé-
kén. Tel: 06-30-592-1856

 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-
SZERELÉS, fürdőszobák, régi fű-
tési rendszerek, vízvezetékek fel-
újítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
KONVEKTOROK karbantartása fel-
újítása, javítása. Tel: 06-20-9527-
289, 06-28-476-229 

 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, házhoz me-
gyek. Számítógép szerelés, rend-
szer és programtelepítés, vírusir-
tás garanciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 

 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás 
nélkül. Ázások csőtörések meg-
szüntetése. Vécék tartályok csapok 
szifonok cseréje. Csatorna kamerá-
zás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089

 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javí-
tása, tetőszerkezeti munkák, ács-
munka, zsindelyezés, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lindab te-
tőfedés, lécezés, fóliázás, eresz-
deszkák, madárdeszkák festése, 
palajavítások, kúpcserép lekené-
se, leszögelése. Bármilyen kisebb 
javításokat is vállalok. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény! 06-30-
526-8532, 06-70-362-7324 

 •  AKCIÓS WC TARTÁLY CSERE! Fix 
áron: 32.990 Ft-ért. Az ár tartalmaz-
za: új wc tartály, munkadíj, kiszállás, 
garancia. Rövid határidővel. 06-20-
412-0524 (Érvényes 2023. 04.30-ig.)

 •  SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, TA-
PÉTÁZÁST, gipszkartonozást, la-
minált padlózást vállalok. Díjta-
lan felmérés. Gold Pinsel Kft. Tel: 
06-30-452-4833 

 •  VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS ked-
vező áron. Tel 06-70-204-8161

 •  SZÚNYOGHÁLÓ készítés, javítás, 
gurtni csere rövid határidővel. Fa 
redőny javítás. 0670-418-3032

 •  FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szak-
szerűen! Üres ingatlanra, tisztasági 
festésre kedvezmény! Rövid határ-
idő, precíz munkavégzés! 0620-
247-0023 

 •  ÁCS – TETŐFEDŐ – BÁDOGOS, te-
tőjavítás, lécezés, fóliázás, tetőfe-
dés, oromszegélyek, cserepes le-
mez, kéményszegések, kőműves 
munkák, festés, glettelés, vakolás. 
Tel: 06-70-7326-215 

 •  ÁCS – TETŐFEDŐ - BÁDOGOS 
Új tetők készítése, régiek javítása, 
tetőszerkezeti munkák, ereszcsa-

Csapok, szifonok, mosdók,  
WC-k, WC tartályok stb. cseréje. 

Új vezetékek kiépítése.
(06-20) 412-0524

vízszerelés

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

Sebők Richárd 
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!
06-30-353-99-03

gödöllőn!

VILLANYSZERELÉS
06 70 573 4183
LAKÁSFELÚJÍTÁS

Teljesítmény bővítés
Érintésvédelmi felülvizsgálat

ELMŰ ügyintézés

Megbízható, 25 éves szakmai 
tapasztalattal rendelkező egyéni 
vállalkozóként szobafestési és gipsz- 

karton szerelési munkát vállalok, 

Szabó Ferenc 
Tel.: 06-20/9476-216

SzobafeStő,  
mázoló, tapétázó,  

gipSzkarton Szerelő

rövid 
határidővel, 

ingyeneS
 FelméréSSel!
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torna, ereszdeszkák festése, kúp-
cserép lekenése, javítása, zsindely, 
pala javítása, Lindab lemezelés. 
Egyéb kőműves munkákat is vál-
lalunk (szigetelés, burkolás, stb.) 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 06-
70-222-1974

 •  VILLANYSZERELÉS, családi há-
zak, lakások felújítása, hibaelhá-
rítás. Teljes kivitelezés. Tel: 06-70-
573-6761

 •  Hideg – meleg burkolás, családi 
házak, lakások, konyhák, fürdők 
teljes felújítása, gipszkartonozás. 
Tel: 06-70-573-6761

gq FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS családi házak, lakások felújí-
tása. Tel: 06-70-573-6761

 •  Tetőfedő bádogozás, régi tető ja-
vítása, kúpcserepezés, madárdesz-
kák lefestése. Tel: 06-70-259-5607

 •  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉ-
SE! Drót, fa, fém kerítések készíté-
se. Kész kerítésrendszerek felál-
lítása. Kerítés lécek cseréje. Régi 
kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK. 
Tel: 06-20-9463-409

 •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújí-
tása! A lábazat rendbetétele, a 
kapuk beállítása, szükség ese-
tén cseréje. Új gondozásmentes 
fém kerítés elemek felszerelése 
Magyarország egyik LEGOL-

OKTATÁS
 •  Coaching – Nyelvtanítás, gya-
korlás, fejlesztés speciális célokkal: 
felkészítés állásinterjúra, külföldi 
tanulmányokra, munkavállalásra. 
Felkészítés ANGOL, NÉMET B1, B2, 
C1 nyelvvizsgákra, üzleti, gazdasá-
gi, pénzügyi és egyéb szakmai vizs-
gákra. Nyelvgyakorlás egyéb nyel-
veken is. Gazdasági szaknyelvben, 
EU-s projektekben, nemzetközi 
kapcsolattartásban, multinacio-
nális környezetben jártas szakmai-
üzleti nyelvtanár, tolmács, coach, 
kineziológus gödöllői vállalkozó: 
Marianna 06-20-572-0298 

 •  ANGOL és SPANYOL nyelvokta-
tást vállal FILMSZINKRON, könyv-
fordítás, vizsgaelőkészítés és kor-
repetálás területén jártas FIATAL, 

CSÓBB gyártójától. Az ügyinté-
zésben tudunk segíteni. Tel: 06-
20-9463-409

EGÉSZSÉG
 •  Lábápolás: gombás köröm, tyúk-
szem, bőrkeményedés, szemölcs 
kezelése, hagyományos pedikűr. 
Bárándi József 06-20-532-7275

Kor-Mon nyílászáró Kft.
 Minőséget kínálunk!

Gyártási határidő: 6-8 hét
Kizárólag lengyel és Cseh méretrenddel dolgozunK, 
nincs lehetőséG eGyedi Gyártásra.
Kivitel:   egyszárnyú, kétszárnyú nyíló ajtók, falban futó,  

fal előtt futó ajtók, csukló ajtók
szerKezet:   papírrácsbetét, MDF, fenyő
Fólia:   Greko alap fólia, Prémium, CPL
OpcióK:   biztonsági üvegek,  

kilincsek, automata küszöb, stb.

realtherm műanyaG nyílászáróK és BOrOvi 
Fenyő nyílászáróK Gyártása és Beépítése!

KérJen helyszíni Felmérést, szaKtanácsadást – Bemutató termünk: Gödöllő, Kossuth l. u. 26.  
nyitva: h-p: 8-16, szo: zárva • ElérhEtőségEink: 06-30-280-93-75, 06-30-398-48-15, 06-28-423-739,  
e-mail cím: kormonnyilaszaro@gmail.com • WeB: www.kormon.hu • www.realtherm.hu

 RealtheRm nyílászáRók BoRovi fenyő nyílászáRók  
Gyártási határidő:  3-6 hét 8-12 hét
Profilok: 70 mm, 76 mm, 80 mm 68 mm, 78 mm, 92 mm
Üvegezés:  24 mm, 40 mm, 48 mm, 52 mm  24 mm, 38 mm, 48 mm

•    Fix, bukó, bukó-nyíló  
ablakok, erkélyajtók

•    Toló-bukó, emelő-toló rendszerek

•    Íves, alakos 
 szerkezetek

•    Bejárati ajtók

•    Kiegészítők: párkány,  
takaróléc, redőny, 
szúnyogháló

típusú Beltéri aJtóK Gyártása és Beépítése!

Betegszállítás  
megfizethető áron.

Apollo Ambulance Service Kft.
Tel.: 06-70/770-2338

Minőségi, egyedi igényeket és időpontokat  
figyelembe véve vállalunk személyre szabott  

ülő, fekvő és őrzött betegszállítást  
a nap 24 órájában akár hétvégén is  

az egész ország területén, akár külföldre is.

Tornázz velem  
reggelenként  
gerinctudatos 

és ízületkímélő  
tréningjeimen!

AVA MAx  
Szenior, avagy edzés  

korhatár nélkül.

Cím: 2100 Gödöllő,  
Dózsa György út 67.

(TESCO-val szemben, az OPEL Gaál takarásában)

Novák Évi
tel.: 06-30-986-3878

Az első 
AlkAlom  
ingyenes!

Soha nem kéSő elkezdeni!

PILATES ÓRÁKAT TARTOK,  
a kanadai Balanced Body képző- 
központ okleveles oktatójaként.

Hol: Gödöllőn, kedden és csütörtökön 
délutánonként az Atlantisz Életmód 
központban és szerdánként délelőtt  

a Spirit jóga és fitness stúdióban
Kapcsolatfelvétel: Duda Judit  

06-70/718-9302 telefonszámon.

Kisebb, nagyobb szoba- 
festés, mázolás, tapétázás, 

faházak karbantartása. 
Nálunk minden az Ön kényelmét 

szolgálja! Számlával!

Hívjon bizalommal: 

+36-70-576-8925
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tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918 

 •  Tapasztalt ANGOL tanárként ál-
talános angol órákat, érettségire, 
középfokú nyelvvizsgákra felké-
szítést, korrepetálást, beszédkész-
ség fejlesztést vállalok online is: 
flora.nagyfalusi@gmail.com 06-
20-358-6057 

TÁRSKERESŐ
 •  Keresem egy 70 éven felüli, ki-
rándulni és táncolni szerető férfi 
ismeretségét Gödöllő és körzeté-
ből. 79 éves, vidám özvegyasszony 
vagyok. Tel: 06-70-564-7047 

ADÁS-VÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol an-
tik bútorokat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin dísz-
tárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos 
darabokat is), régi pénzeket, köny-
veket, bizsukat és ékszereket, bo-
rostyánt, mindenféle régiséget és 
HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron 
vásárolunk első vevőként! Tel: 06-
70-942-0806, 06-70-603-7642

 •  Almási Katalin készpénzért vásá-
rol legmagasabb áron értékbecs-
léssel, írógépet, varrógépet, tele-
víziót, szőrmebundát, ruhaneműt, 
könyveket, műszaki cikkeket, leme-
zeket, dísztárgyakat, bizsukat, kris-
tályt, csipkéket, aranyat, kitüntetést, 
régi pénzt, képeslapokat, használt 
bútorokat, teljes hagyatékot díj-
talan kiszállással. 06-30-308-9148 

 •  Almafajták 150-től 400 Ft-ig. El-
tartható zöldség- és gyümölcsfé-
leségek, krumpli (250-350 Ft), ká-
poszta-, hagyma-, szárazbabfélék 
a tőlünk megszokott szolid ára-
kon. Natúr, valamint sárgarépás, 
céklás, tökös almalevek 2200 Ft/5 
l. UNIBOND BT. Gödöllő, Kőrösi 
Cs.S. u. 33. Tel: 06-28-432-941, 06-
30-406-5898

 •  Helyszűke miatt kiárusítom a már 
nem használt gépeimet, beren-
dezéseimet, anyagkészletemet. 
Az eszközökről bővebb felvilágo-
sítást adok a 06-30-406-5898 te-
lefonszámon. Helyszín: Gödöllő, 
Kőrösi Csoma S. 33. UNIBOND te-
lephelyén. Horváth Gábor

 •  Francia ággyá alakítható 2 db 
rattan ágy (210 x 96) matraccal, fe-

dőmatraccal (110.000), kiegészí-
tőként Rattan komód, polcos tér-
elválasztó újság és virágtartóval 
eladó. 06-20-967-3044 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
 •  AKKUMULÁTOR minden tí-
pusú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, töltés-mérés, szakta-
nácsadás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 
50. (Temetővel szemben) 06-
30-536-4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu 

EGYÉB 
 •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napra-
forgóméz. 720 ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget cserébe 
elfogadok. Házhoz szállítás. Sza-
bó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 

 •  MÉZET közvetlenül a termelő-
től, a Ludányi Méhészetből! Akác, 
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Rep-
ce krém-, Lépesméz, Propolisz 
és Virágpor kapható. 3kg fölött 
házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721 

2100 Gödöllő,  
Petőfi tér 13.

H-P: 10-18, Szo: 10-12BORKERESKEDÉS

TelepíTés • karbanTarTás 
 szerelés • javíTás

Ingyenes 
felmérés

hívjon  
bizalommal!

Telefon: 06-30 878 88 48
Web: www. klimadigital.hu • E-mail: info@klimadigital.hu

hűtés • fűtés • klímatechnika

nyílászáró
forgalmazás • beépítés

ingyenes  
árajánlat!

Papp norbert – 06-30/373-0712
Petőházi Ákos – 06-70/341-3007
E-mail: info@aktivablak.hu

Redőny, Reluxa, szúnyoghÁló,  
PÁRkÁny beéPítés utÁni lejavítÁs.

minőségi műanyag  

fa és alumínium ajtó és ablak



+36 20 982 0345
info.kazanking@gmail.com

Víz-, gáz- és  
fűtésszerelés  

a csatornaépítéstől  
a kazán cseréig 

akciós áron, teljes- 
körű szakhatósági  

ügyintézéssel. 

gyors és precíz kivitelezés,  

ingyenes felméréssel!


